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สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1.ดานกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง 
  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในภาคตะวัน ออกเฉียง
เหนือบนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 
102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 187 
เมตร ตัวจังหวัดอยู หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 
259 กิ โล เม ต ร  แ ล ะ โด ย ท า งร ถ ไฟ  264 กิ โล เม ต ร              
มีพื้ นที่  20,493.964 ตารางกิ โล เมตร หรือ  ประมาณ 
12,808,728 ไร  คิด เปนรอยละ 12.12 ของพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ปาไม  1,929,491.88 ไร  
โดยสวนใหญเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน รอยละ 61.4 และเปน
แหลงน้ํา 280,313 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดตอกับ  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 
       ทิศใต         ติดตอกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
           ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
           ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดสระบุร ีจังหวัดลพบุรี  

 
 

 
 
 
 
 
 

จงัหวดันครราชสีมา 

กลุ่มจงัหวดั  

“นครชยับุรินทร”์ 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา  มีทั้งที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ 
  1) บริเวณเทือกเขาที่สูงทางตอนใต มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 250 เมตร อยูในบริเวณ
อําเภอปากชอง ปกธงชัย วังน้ําเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขานี้เปนตนกําเนิดของแมน้ํา และลําธาร
หลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค  เชน  แมน้ํามูล ลําแชะ ลําพระเพลิง และลําปลายมาศ พื้นที่
ระหวางเทือกเขาสวนใหญมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึก และลูกคลื่นลอนตื้นตอนลางของหุบเขามีความลาด
ชันคอนขางมาก  ทําใหมีการชะลางและพังทลายของหนาดินในบริเวณนี้คอนขางสูงเปนพื้นที่ซึ่งจําเปนตอง
สงวน และอนุรักษใหคงเปนสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน และสถานทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ   
  2) บริเวณที่สูงทางตอนกลาง  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยูระหวาง 200 เมตร อยูในเขตพื้นที่
อําเภอดานขุนทด  อําเภอเทพารักษ  อําเภอสีคิ้ว  อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอพระทองคํา อําเภอ
ขามทะเลสอ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก  อําเภอจักราช และอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนตื้น ยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลึก ที่ราบลุมริมฝงแมน้ําไหลผานหลายสาย ไดแก ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง และแมน้ํามูล พื้นที่บาง
แหง  เปนพื้นที่ราบซึ่งเปนปาหมดสภาพ และปจจุบันเปนพื้นที่ทําการเกษตรแตบางแหงปลอยทิ้งไววางเปลา  
ไดกําหนดใหเปนเขตเตรียมการพัฒนาที่ดินใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ปศุสัตว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 

   3) พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุมทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูในเขต
อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหลื่อม อําเภอบัวใหญ อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
ประทาย อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอคง อําเภอขามสะแกแสง 
อําเภอโนนสูง  และอําเภอหวยแถลง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเปนพื้นที่ราบ
ลุมบริเวณริมฝงแมน้ําลําเชียงไกร ลําปลายมาศ และมีที่ราบลุมบริเวณริมฝงลําสะแทด เปนพื้นที่ที่เหมาะสม 
เพื่อทําการเกษตร และการพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจาก
แหลง  กําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น
และแหงแลง โดยทั่วไป สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย  
ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใตและเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร  
พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมาก
และฝนตกชุกโดยทั่วไป 

  1.4 ลักษณะของดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญเปนดินรวนปนทราย เก็บความชุมชื้นไดนอย มีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีสวนที่เปนดินเค็มถึงรอยละ ๓๐.๐๕ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีพื้นที่เพียงบางสวนที่เปนดิน
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เหนียว  มีความอุดมสมบูรณปานกลางและคอนขางสูง ซึ่งเหมาะแกการเกษตรกรรมเพียงรอยละ ๓๐.๕ ของ
เนื้อท่ีทั้งหมด ลักษณะของดิน สามารถแบงออกตามลักษณะกลุมดินไดเปน ๔ กลุมคือ  
   - กลุมดินไร      ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ   ๕๕  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

- กลุมดินนา      ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ  ๒๐  ของพื้นที่ท้ังหมด        
   - กลุมพ้ืนที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ  ๑๕  ของพื้นที่ท้ังหมด 
   - กลุมดินคละ    ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ  ๑๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
        จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๘๐๘,๗๒8 ไร  มีพื้นที่บริเวณคราบเกลือบนผิวดิน นอยกวา
รอยละ ๑ - มากกวารอยละ ๕๐ ของพ้ืนที ่รวมจํานวน ๓,๘๔๙,๒๕๔ ไร คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๕ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด  โดยแยกตามระดับความเค็มหรือคราบเกลือบนผิวดิน สรุปไดดังนี ้ 
 1) คราบเกลือบนผิวดิน มากกวา ๕๐ % จํานวน ๗๑,๐๗๐  ไร  (รอยละ ๑.๘๕) 

2) คราบเกลือบนผิวดิน ๑๐-๕๐ % จํานวน ๑๑๕,๘๗๒ ไร (รอยละ ๓.๐๑)  
3) คราบเกลือบนผิวดิน ๑-๑๐% จํานวน ๑,๔๗๓,๖๓๖ ไร (รอยละ ๓๘.๒๘)  
4) คราบเกลือบนผิวดินนอยกวา ๑%  จํานวน ๒,๑๘๘,๖๗๖  ไร (รอยละ ๕๖.๘๖)   

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

  ๑.แหลงน้ําธรรมชาต ิ
   แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ๙ ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามูลตอนบน, ลุมน้ําลําพระเพลิง, ลุมน้ําลํามูล
ตอนลาง, ลุมน้ําลําปลายมาศ, ลุมน้ําลําตะคอง,ลุมน้ําลําเชียงไกร,ลุมน้ําลําสะแทด ลุมน้ําลําชี และลุมน้ํา     
ลําจักราช รวมพื้นที่ลุมน้ํา ๒๐,๙๐๕ ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๐๗๘.๖ มม./ป ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 
๓,๕๑๒  ลาน ลบ.ม. / ป มีพ้ืนทีช่ลประทาน ๗๐๒,๔๕๘ ไร คิดเปนรอยละ ๘.๕๗ ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด    
   ๒.อางเก็บน้ําสําคัญ   
           ๒.๑ อางเก็บน้ําขนาดใหญ 
                 -  อางเก็บน้ําลําตะคลอง ความจุ 314.49 ลาน ลบ.ม.เมตร/ ๑๒๗,๕๔๐ ไร 
                 -  อางเก็บน้ําลําพระเพลิง- ลําสําลาย ความจุ ๑๔๙.๘๐ ลานลบ.ม./๘๔,๙๖๐ ไร 
                 -  อางเก็บน้ํามูลบน - ลําแชะ ความจุ ๔๑๖ ลาน ลบ./๑๓๕,๔๐๐ ไร 
                 -  อางเก็บน้ําลําปลายมาศ -หวยเตย ความจุ ๑๐๒.๑๐ ลานลบ.ม./๖๐,๘๐๐ ไร 

๒.๒ อางเก็บน้ําขนาดกลาง 
       -  อางเก็บน้ําหวยซับประดู ความจุ ๒๘ ลานลูกบาศกเมตร 

                 -  อางเก็บน้ําหวยบานยาง ความจุ  ๗  ลานลูกบาศกเมตร 
                 -  อางเก็บน้ําลําเชียงไกร ความจุ ๒๑ ลานลกูบาศกเมตร 
                 -  อางเก็บน้ําหวยตะครอ ความจุ ๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
   ๒.๓  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก    

        - อางเก็บน้ําชลประทานขนาดเล็กที่มีอยูในเขต มีทั้งสิ้น ๔๗๓ แหง 
 ๓.ปริมาณฝนและปริมาณน้ําทา  

 ปริมาณฝนคาเฉลี่ยรายปเทากับ ๑,๐๓๕ มม. โดยคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน 
๘๗๓ มม. หรือคิดเปนรอยละ ๘๔ ของทั้งหมดและมีคาปริมาณฝนรายปเฉลี่ยที่ เกิดขึ้นในชวงฤดูแลง       
๑๖๓ มม. หรือคิดเปนรอยละ ๑๖ ของทั้งหมด   
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 ๔.ปริมาณน้ําบาดาล  
            น้ําที่สูบขึ้นมาใชจากบอบาดาลและบอน้ําตื้นของพื้นที่ลุมน้ําในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น ๕๐ ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาไดในพื้นที่ลุมน้ํามูล 
โดยไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีคาประมาณ ๑๗๐ ลาน ลบ.ม./ป การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใชไม
ควรพัฒนาจนใกลเคียงกับศักยภาพ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความ
เค็ม และอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของความเค็มดวย  
 ๕.คุณภาพน้ําผิวดิน  
    คุณภาพน้ําในแมน้ํามูลมีแนวโนมคุณภาพต่ําลง เมื่อมีระยะทางหางจากปากแมน้ํามากขึ้น  ซึ่ง
บริเวณที่ผานจังหวัดนครราชสีมา จะมีแนวโนมคุณภาพน้ําต่ําลง โดยมีคาเฉลี่ย DO ลดลง และมีคาความ
สกปรกเพ่ิมมากขึ้น เขาเกณฑแหลงน้ําประเภทที่ ๔ และประเภทที่ ๕ 

 แหลงน้ําผิวดิน (แมน้ํา ลําคลอง เขื่อน อางเก็บน้ํา บึง ฯ) 
    แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมามี ๙ ลุมน้ําโดยมีพื้นที่ลุมน้ําที่อยูในจังหวัด

นครราชสีมาประมาณ ๒๐,๙๐๕ ตารางกิโลเมตร อําเภอที่ไดรับน้ําจากลุมน้ํา ไดแก อําเภอชุมพวง พิมาย        
หวยแถลง จักราช โนนสูง เมือง เสิงสาง ครบุรี โชคชัย ปกธงชัย สูงเนิน ปากชอง ขามทะเลสอ สีคิ้ว โนนไทย 
ประทาย โนนแดง บัวใหญ ขามสะแกแสง คง แกงสนามนาง บานเหลื่อม หนองบุญมาก รวม ๒๓ อําเภอ            
มีรายละเอียดลุมน้ําตาง ๆ ดังนี้ 

 

พื้นที่ลุมน้ํายอยที่สําคัญในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

ลุมน้ํายอย 
พื้นที่ลุมน้ํา 

อําเภอในเขตลุมน้ํา 
ตร.กม ไร 

1. ลําน้ํามูลตอนบน ๒,๕๒๑ ๑,๕๗๕,๖๒๕ ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

2. ลําพระเพลิง ๒,๓๑๐ ๑,๔๔๓,๗๕๐ ปากชอง  วังน้ําเขียว  ปกธงชัย  โชคชัย 

3. ลําตะคอง ๓,๙๐๕ ๒,๔๔๐,๖๒๕ ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  และ 
เมืองนครราชสีมา 

4. ลําเชียงไกร ๓,๗๕๒ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ดานขุนทด  สีคิ้ว  เทพารักษ  โนนไทย เมือง
นครราชสีมา พระทองคํา โนนสูง  ขามสะแกแสง 

5. ลําน้ําช ี ๖๘๐ ๔๒๕,๐๐๐ แกงสนามนาง  บานเหลื่อม คง 

6. ลําสะแทด ๒,๔๕๗ ๑,๕๓๕,๖๒๕ บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง พิมาย ประทาย 
 โนนสูง ขามสะแกแสง เมืองยาง 

7. ลําน้ํามูล
ตอนลาง  

๑,๕๖๕ ๙๗๘,๑๒๕ โนนสูง  เฉลิมพระเกียรติ  จักราช พิมาย ชุมพวง  
ลําทะเมนชัย เมืองยาง 

8. ลําจักราช ๑,๓๘๘ ๘๖๗,๕๐๐ เสิงสาง  หนองบุญมาก  จักราช  พิมาย เฉลิมพระ
เกียรติ  

9. ลําปลายมาศ ๑,๙๑๕ ๑,๑๙๖,๘๗๕ ครบุรี  เสิงสาง  หวยแถลง ชุมพวง 

รวม ๒๐,๔๙๓ ๑๒,๘๐๘,๑๒๕  
ที่ : โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสมีา (๒๕60) 
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  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 จํานวนพื้นที่ปาไม (อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวน)      
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ปาไมที่สําคัญในจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง พรรณไมสําคัญ       
ที่ขึ้นอยู ไดแก ประดู แดง มะคาโมง ยาง เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน พื้นที่เขต ปาอนุรักษซึ่งยังคงความอุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรปาไมและสัตวปา สวนใหญอยูดานทิศใตของจังหวัด ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน และเขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา 
 ปจจุบันสถานการณการลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ไดถูกจัดอันดับเปนจังหวัดที่มีความวิกฤตรุนแรงดานการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมเปน ๑ ใน ๓ จังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเปน ๑ ใน ๑๒ จังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง       
ซึ่งเปนชนิดไมที่ตลาดตางประเทศมีความตองการสูงและมีราคาแพง พบมากในบริเวณเขตอุทยานแหงชาติทับ
ลาน  ทองที่อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง  นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อเปนที่ทํากินและใช
ประโยชนอื่นๆ อีกดวย 

ภาพถายดาวเทียมแสดงพื้นที่ปาไมทองที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
   ที่มา  :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา   
ตารางแสดงพื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมาจากผลการแปลภาพถายดาวเทียม  ป ๒๕๔๖ – ๒๕60 

ป พ .ศ.  พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่ )ไร(  % ของพื้นที่จังหวัด 
๒๕๔๖ ๓,๒๗๒ .๔๐  ๒,๐๔๕,๒๕๐ .๐๐  ๑๕ .๗๔  
๒๕๔๗ ๓,๑๔๘ .๙๒  ๑,๙๖๘,๐๗๕ .๐๐  ๑๕ .๓๗  
๒๕๔๘ ๒,๙๒๒ .๔๔  ๑,๘๒๖,๕๒๕ .๐๐  ๑๔ .๒๖  
๒๕๔๙ ๒,๙๑๕ .๐๔  ๑,๘๒๑,๙๐๐ .๐๐  ๑๔ .๒๒  
๒๕๕๑ ๓,๑๓๒ .๕๕  ๑,๙๕๗,๘๔๓ .๗๕  ๑๕ .๒๙  
๒๕๕๒ ๓,๑๒๗ .๕๔  ๑,๙๕๔,๗๑๒ .๕๐  ๑๕ .๒๖  
๒๕๕๖ ๓,๐๗๐ .๖๑  ๑,๙๑๙,๑๒๘ .๕๐  ๑๔ .๙๘  
2557  3,072.80 1,920,535.40 14.99 
2558 3,087.19 1,929,491.88 15.06 
2559 3,102.28 1,938,92.78 14.96 
2560 3,133.61 1,958,504.61 15.11 

   ที่มา : (ขอมูลสถิติกรมปาไมป 2561)  สํานักจัดการที่ดิน  กรมปาไม
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2.ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
        จังหวัดนครราชสีมา มกีารบริหารราชการ เปน 3 สวน ดังนี้ 

1) สวนราชการ 258 หนวย   
1.1) สวนกลางในภูมิภาค   196 หนวย 
1.2) สวนภูมิภาค      35 หนวย 
1.3) รัฐวิสาหกิจ      27 หนวย 

2) หนวยงานอิสระ     26 หนวย 
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 334 องคกร   

3.1) องคการบริหารสวนจังหวัด               1  แหง 
3.2) องคการบริหารสวนตําบล     243  แหง 
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตําบล 85 แหง)       90  แหง  

  จังหวัดนครราชสีมา แบงเขตการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน  ดังนี้  
            

1) อําเภอเมืองนครราชสีมา 2) อําเภอครบุรี  3) อําเภอเสิงสาง 
4) อําเภอคง 5) อําเภอบานเหลือม 6) อําเภอจักราช 
7) อําเภอโชคชัย 8) อําเภอหนองบุญมาก 9) อําเภอดานขุนทด 
10) อําเภอเทพารักษ 11) อําเภอโนนไทย 12) อําเภอพระทองคํา 
13) อําเภอโนนสูง 14) อําเภอขามสะแกแสง 15) อําเภอบัวใหญ 
16) อําเภอสีดา 17) อําเภอบัวลาย 18) อําเภอแกงสนามนาง 
19) อําเภอประทาย 20) อําเภอโนนแดง 21) อําเภอปกธงชัย 
22) อําเภอวังน้ําเขียว 23) อําเภอพิมาย 24) อําเภอหวยแถลง 
25) อําเภอสูงเนิน 26) อําเภอขามทะเลสอ 27) อําเภอสีคิ้ว 
28) อําเภอปากชอง 29) อําเภอชุมพวง 30) อําเภอเมืองยาง 
31) อําเภอลําทะเมนชัย 32) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

  2.2 การเลือกตั้ง 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 48 คน  การเลือกตั้งครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 จํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  1,909,461 คน  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,091,404 คน   คิดเปน 57.16 
%  จํานวนผูที่ไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 818,057 คน  คิดเปน 42.84 %  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนน
ทั้งหมด 1,909,461 บัตร  จํานวนบัตรดี 1,005,459 บัตร  คิดเปน 92.13 %  จํานวนบัตรไมประสงค
ลงคะแนน 42,639 บัตร  คิดเปน 3.91 %  จํานวนบัตรเสีย 43,305 บัตร คิดเปน 3.97 %   
 
3.ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล เดือนธันวาคม 2561) 
        ประชากรทั้งสิ้น 2,646,401 คน  ชาย 1,303,951 คน  หญิง 1,342,540 คน  รวม  
2,646,401  คน 
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  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (ขอมูล เดือนธันวาคม 2561) 

แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 11,740 11,167 22,907 1 ป 12,961 12,239 25,200 
2 ป 13,243 12,584 25,827 3 ป 13,831 12,949 26,780 
4 ป 14,668 14,200 28,868 5 ป 14,774 14,134 28,908 
6 ป 16,194 14,874 31,068 7 ป 16,164 14,991 31,523 
8 ป 15,274 14,457 29,731 9 ป 15,972 15,047 31,019 

10 ป 16,129 15,414 31,543 11 ป 16,389 15,245 31,634 
12 ป 16,098 15,263 31,361 13 ป 16,564 15,620 32,184 
14 ป 16,923 15,964 32,887 15 ป 16,473 15,614 32,087 
16 ป 16,568 15,773 32,341 17 ป 16,718 15,784 32,502 
18 ป 17,140 16,034 33,174 19 ป 17,030 15,435 32,465 
20 ป 18,458 17,102 35,560 21 ป 19,885 18,368 38,253 
22 ป 19,732 18,582 38,314 23 ป 19,100 18,534 37,634 
24 ป 19,037 18,057 37,094 25 ป 19,177 18,483 37,660 
26 ป 19,703 18,858 38,561 27 ป 19,340 18,253 37,593 
28 ป 19,115 18,119 37,234 29 ป 18,566 17,587 36,153 
30 ป 17,904 17,102 35,006 31 ป 18,081 17,392 35,473 
32 ป 18,575 18,151 36,726 33 ป 19,940 19,058 38,548 
34 ป 19,449 18,922 38,371 35 ป 19,484 19,250 38,734 
36 ป 20,187 20,246 40,433 37 ป 21,027 21,167 42,194 
38 ป 20,990 21,204 42,194 39 ป 21,820 21,821 43,641 
40 ป 21,365 21,644 43,009 41 ป 22,374 22,557 44,931 
42 ป 21,846 22,381 44,227 43 ป 21,430 21,747 43,177 
44 ป 20,790 21,382 42,172 45 ป 20,968 21,631 42,599 
46 ป 21,236 22,644 43,880 47 ป 21,878 23,253 45,131 
48 ป 21,155 22,450 43,605 49 ป 20,252 21,466 41,718 
50 ป 20,687 22,282 42,969 51 ป 20,153 21,715 41,868 
52 ป 19,052 21,081 40,133 53 ป 19,237 21,318 40,555 
54 ป 18,791 21,511 40,302 55 ป 18,182 19,857 38,093 
56 ป 16,684 17,916 34,600 57 ป 16,508 17,917 34,425 
58 ป 15,984 18,293 34,277 59 ป 15,186 17,328 32,514 
60 ป 14,048 16,366 30,414 61 ป 13,320 15,238 28,558 
62 ป 11,530 12,969 24,499 63 ป 10,805 12,173 22,978 
64 ป 11,624 13,511 25,135 65 ป 10,534 12,135 22,669 
66 ป 10,735 12,635 23,370 67 ป 10,007 11,721 21,728 
68 ป 9,270 11,227 20,497 69 ป 9,003 11,202 20,205 
70 ป 8,026 9,503 17,529 71 ป 7,542 8,916 16,458 
72 ป 6,977 8,564 15,541 73 ป 6,1135 7,635 13,772 
74 ป 5,563 6,982 12,713 75 ป 5,074 6,593 11,667 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

76 ป 4,008 5,633 10,196 77 ป 4,699 5,823 10,522 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
78 ป 4,159 5,663 9,822 79 ป 4,340 5,823 10,061 
80 ป 3,741 5,261 9,002 81 ป 3,474 4,962 8,436 
82 ป 2,972 4,273 7,245 83 ป 2,648 4,065 6,713 
84 ป 2,416 3,550 5,966 85 ป 2,126 3,285 5,411 
86 ป 1,813 2,704 4,517 87 ป 1,317 2,183 3,500 
88 ป 1,114 1,900 3,014 89 ป 1,017 1,819 2,836 
90 ป 836 1,440 2,276 91 ป 745 1,412 2,157 
92 ป 488 947 1,435 93 ป 394 730 1,124 
94 ป 293 503 796 95 ป 236 404 640 
96 ป 196 316 512 97 ป  147 219 366 
98 ป 114 171 285 99 ป 73 125  198 

100 ป 79 103 182 มากกวา 
100 ป 

145 257 402 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  

 จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแหง โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต 
และมัธยมศึกษา 1 เขต  

  การแบงเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 51 แหง 

               สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แหง 
  การแบงเขตพื้นที่ประถมศึกษา 

แบงเปนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 เขต 
เขต 1 - อําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอโนนสูง 
เขต 2 - อําเภอจักราช อําเภอหนองบุญมาก อําเภอหวยแถลง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และ 

อําเภอโชคชัย 
เขต 3 - อําเภอปกธงชัย อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง และอําเภอวังน้ําเขียว 
เขต 4 - อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนินและอําเภอปากชอง 
เขต 5 - อําเภอเทพารักษ อําเภอพระทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามทะเลสอ 

อําเภอโนนไทยและอําเภอดานขุนทด 
เขต 6 - อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอบานเหลื่อม อําเภอแกงสนามนาง อําเภอคง และ

อําเภอบัวใหญ 
เขต 7 - อําเภอประทาย อําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอพิมาย 

และอําเภอโนนแดง 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนยการศึกษาโคราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา สีคิ้ว) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วนศ.นครราชสีมา) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วิทยาลัยนครราชสีมา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 
สถาบันรัชตภาคย ศูนยวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา 
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ศูนยการเรียนรูจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา 

วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครราชสีมา 12 แหง  ปการศึกษา 2560 
วิทยาลัย 25,817 

1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 5,687 
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 4,146 
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา 658 
4 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 1,988 
5 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1,429 
6 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 2,084 
7 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ 2,486 
8 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย 877 
9 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 1693 

10 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 913 
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 990 
12 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง 2,866 

 

โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2560 

อําเภอ 
รวม (แหง) 

สังกัด  

สนง.คณะกรรมการ สํานักบริหารงาน กรมสงเสรมิการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสรมิ ปกครองสวนทองถิ่น 
        (แหง)   การศึกษาเอกชน (แหง) (แหง) 

รวมยอด 1,4๖๒ 1,3๕๘ 79 25 
1. อําเภอเมืองนครราชสีมา 117 88 22 7 

2. อําเภอครบุร ี 53 51 2 - 

3. อําเภอเสิงสาง 36 35 1 - 

4. อําเภอคง 5๗ 5๖ - 1 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

อําเภอ 
รวม (แหง) 

สังกัด  

สนง.คณะกรรมการ สํานักบริหารงาน กรมสงเสรมิการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสรมิ ปกครองสวนทองถิ่น 
        (แหง)   การศึกษาเอกชน (แหง) (แหง) 

5. อําเภอบานเหลื่อม 17 17 - - 

6. อําเภอจักราช 48 46 1 1 

7. อําเภอโชคชัย 45 40 4 1 

8. อําเภอดานขุนทด ๘9 8๗ 2 - 

9. อําเภอโนนไทย 4๕ 4๔ 1 - 

10. อําเภอโนนสูง 7๖ ๖๙ 3 4 

11. อําเภอขามสะแกแสง 3๒ ๒๘ 3 1 

12. อําเภอบัวใหญ 60 54 3 3 

13. อําเภอประทาย 66 64 2 - 

14. อําเภอปกธงชัย 7๖ 7๔ 1 1 

15. อําเภอพิมาย 65 62 3 - 

16. อําเภอหวยแถลง 5๐ 4๘ 2 - 

17. อําเภอชุมพวง 47 47 - - 

18. อําเภอสูงเนิน ๔๙ 4๖ 3 - 
19. อําเภอขามทะเลสอ ๑๙ 1๘ 1 - 

20. อําเภอสีคิ้ว 68 63 5 - 

21. อําเภอปากชอง 92 75 15 2 

22. อําเภอหนองบุญมาก 30 27 3 - 

23. อําเภอแกงสนามนาง 27 26 1 - 

24. อําเภอโนนแดง 24 22 - 2 

25. อําเภอวังน้ําเขียว 3๑ ๓๐ 1 - 

26. อําเภอเทพารักษ 16 16 - - 

27. อําเภอเมืองยาง 19 19 - - 

28. อําเภอพระทองคํา 27 27 - - 

29. อําเภอลําทะเมนชัย 23 23 - - 

30. อําเภอบัวลาย 19 17 - 2 

31. อําเภอสีดา 18 18 - - 

32. อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 2๑ 2๑ - - 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.25๖๐ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และอัตราสวนนักเรียนตอคร ูจําแนกตามระดับการศกึษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 25๖๐ 

อําเภอ 
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอคร ู

รวม 
กอน

ประถมศกึษา 
ประถมศกึษา มัธยมศึกษา รวม 

กอนประถมศึกษา
และประถมศกึษา 

มัธยมศึกษา 

  รวมยอด 1๙  :  1 1๕  :  1 17  :  1 29  :  1 1๕  :  1 1๓  :  1 ๒๕  :  1 

1 อําเภอเมอืงนครราชสีมา 30  :  1 2๒  :  1 2๘  :  1 3๕  :  1 ๑๗  :  1 1๗  :  1 1๗  :  1 

2 อําเภอครบุร ี    17  :  1 1๖  :  1 17  :  1 21  :  1 17  :  1 16  :  1 ๓๙  :  1 
3 อําเภอเสิงสาง   2๑  :  1 1๗  :  1 19  :  1 ๓๐  :  1 ๑๗  :  1 1๔  :  1 2๗  :  1 

4 อําเภอคง    17  :  1 13  :  1 15  :  1 25  :  1 1๓  :  1 1๑  :  1 ๒๑  :  1 

5 อําเภอบานเหลือ่ม   1๖  :  1 1๒  :  1 14  :  1 ๒๘  :  1 1๕  :  1 1๑  :  1 ๕๖  :  1 

6 อําเภอจักราช   ๑๙  :  1 15  :  1 17  :  1 32  :  1 ๑๘  :  1 1๕  :  1 ๔๓  :  1 

7 อําเภอโชคชัย   21  :  1 1๔  :  1 18  :  1 32  :  1 ๑๗  :  1 1๔  :  1 2๓  :  1 

8 อําเภอดานขุนทด   17  :  1 1๔  :  1 14  :  1 2๗  :  1 1๔  :  1 1๑  :  1 ๒๙  :  1 

9 อําเภอโนนไทย   1๔  :  1 13  :  1 14  :  1 19  :  1 1๓  :  1 1๑  :  1 - 

10 อําเภอโนนสูง   1๗  :  1 13  :  1 14  :  1 3๐  :  1 1๕  :  1 1๑  :  1 3๕  :  1 

11 อําเภอขามสะแกแสง 16  :  1 1๓  :  1 13  :  1 ๒๖  :  1 1๔  :  1 1๐  :  1 ๓๗  :  1 

12 อําเภอบัวใหญ   12  :  1 1๐  :  1 10  :  1 2๒  :  1 1๑  :  1 ๙  :  1 ๒๘  :  1 

13 อําเภอประทาย   12  :  1 1๐  :  1 12  :  1 1๕  :  1 12  :  1 1๑  :  1 ๓๓  :  1 

14 อําเภอปกธงชัย   17  :  1 1๓  :  1 14  :  1 31  :  1 1๕  :  1 1๒  :  1 ๒๕  :  1 

15 อําเภอพิมาย    23  :  1 1๘  :  1 20  :  1 3๒  :  1 ๑๗  :  1 1๔  :  1 ๒๖  :  1 

16 อําเภอหวยแถลง   18  :  1 1๔  :  1 15  :  1 ๒๙  :  1 1๕  :  1 1๓  :  1 ๒๐  :  1 

17 อําเภอชุมพวง   ๑๙  :  1 16  :  1 18  :  1 2๖  :  1 ๑๕  :  1 1๓  :  1 ๒๘  :  1 

18 อําเภอสูงเนิน   1๕  :  1 1๕  :  1 1๕  :  1 19  :  1 14  :  1 1๓  :  1 - 

19 อําเภอขามทะเลสอ   1๗  :  1 1๔  :  1 14  :  1 2๔  :  1 1๔  :  1 1๒  :  1 ๒๑  :  1 

20 อําเภอสีคิ้ว    17  :  1 14  :  1 1๖  :  1 2๓  :  1 1๕  :  1 1๓  :  1 ๖๘  :  1 

21 อําเภอปากชอง   2๒  :  1 19  :  1 ๒๐  :  1 3๒  :  1 ๑๘  :  1 1๔  :  1 ๓๓  :  1 

22 อําเภอหนองบญุมาก 19  :  1 16  :  1 1๙  :  1 2๖  :  1 1๗  :  1 1๔  :  1 ๓๗  :  1 

23 อําเภอแกงสนามนาง 15  :  1 1๔  :  1 14  :  1 ๑๙  :  1 1๒  :  1 1๑  :  1 1๕  :  1 

24 อําเภอโนนแดง   15  :  1 1๒  :  1 1๓  :  1 2๓  :  1 1๔  :  1 1๐  :  1 ๓๐  :  1 

25 อําเภอวังน้ําเขียว   1๗  :  1 1๖  :  1 1๗  :  1 ๑๙  :  1 16  :  1 1๒  :  1 - 

26 อําเภอเทพารกัษ   16  :  1 1๔  :  1 16  :  1 1๘  :  1 1๓  :  1 1๑  :  1 - 

27 อําเภอเมอืงยาง   1๖  :  1 1๕  :  1 15  :  1 2๒  :  1 1๒  :  1 1๑  :  1 ๒๘  :  1 

28 อําเภอพระทองคํา   16  :  1 1๕  :  1 15  :  1 2๗  :  1 1๕  :  1 1๒  :  1 ๕๐  :  1 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

อําเภอ 
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอคร ู

รวม 
กอน

ประถมศกึษา 
ประถมศกึษา มัธยมศึกษา รวม 

กอนประถมศึกษา
และประถมศกึษา 

มัธยมศึกษา 

29 อําเภอลําทะเมนชัย   17  :  1 1๖  :  1 16  :  1 21  :  1 1๔  :  1 1๑  :  1 ๓๒  :  1 

30 อําเภอบัวลาย   1๐  :  1 ๗  :  1 1๐  :  1 2๐  :  1 ๙  :  1 ๘  :  1 - 

31 อําเภอสีดา  1๖  :  1 1๒  :  1 12  :  1 30  :  1 1๒  :  1 1๐  :  1 1๖  :  1 

32 อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิ  1๗  :  1 1๓  :  1 1๕  :  1 ๒๘  :  1 1๔  :  1 14  :  1 15  :  1 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.25๖๐ 

  จังหวัดนครราชสีมา มีผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยแบงเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 42,573 คน เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
จํานวน 8,138 คน และการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 10,795 คน 
 

ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ  

อําเภอ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพ 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 42,573 25,085 17,488 8,138 2,956 5,182 10,795 3,802 6,993 

1 อําเภอเมืองนครราชสีมา 11,310 9,307 2,003 375 125 250 400 75 325 

2 อําเภอครบุร ี 1,796 834 962 420 112 308 545 177 368 

3 อําเภอเสิงสาง 1,792 853 939 90 56 34 96 50 46 

4 อําเภอคง 768 412 356 120 27 93 - - - 

5 อําเภอบานเหลื่อม 468 261 207 60 38 22 40 7 33 

6 อําเภอจกัราช 1,501 855 646 308 125 183 - - - 

7 อําเภอโชคชยั 1,991 1,058 933 300 172 128 700 351 349 

8 อําเภอดานขุนทด 2,094 892 1,202 560 220 340 1,815 600 1,215 

9 อําเภอโนนไทย 1,363 739 624 350 125 225 846 195 651 

10 อําเภอโนนสูง 2,150 1,144 1,006 480 120 360 1,056 422 634 

11 อําเภอขามสะแกแสง 1,578 824 754 220 20 200 - - - 

12 อําเภอบวัใหญ 957 547 410 468 176 292 687 305 382 

13 อําเภอประทาย 4,704 1,979 2,725 1,040 424 616 208 54 154 

14 อําเภอปกธงชัย 1,765 986 779 600 326 274 2,060 791 1,269 

15 อําเภอพิมาย 3,077 1,666 1,411 - - - 180 11 169 

16 อําเภอหวยแถลง 1,588 867 721 1,991 490 1,501 960 240 720 

17 อําเภอชุมพวง 2,294 1,142 1,152 360 230 130 310 170 140 

18 อําเภอสูงเนิน 1,377 719 658 396 170 226 892 354 538 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559  สํานักงานสถิตจิังหวัดนครราชสีมา 
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4.2 สาธารณสุข 
 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งที่สังกัด
มหาวิทยาลัย และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชน ดังนี ้
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่สุดในประเทศ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลจังหวัดและอําเภอขนาดใหญ  
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา โรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลบัวใหญ และโรงพยาบาล 

พิมาย 
โรงพยาบาลอําเภอ 
โรงพยาบาลหัวทะเล เครือขายโรงพยาบาลมหาราช  โรงพยาบาลดานขุนทด  โรงพยาบาลหลวงพอ

คูณ ปริสุทฺโธ (กําลังดําเนินการกอสราง)  โรงพยาบาลปกธงชัย  โรงพยาบาลครบุรี  โรงพยาบาลเสิงสาง 
โรงพยาบาลสูงเนิน  โรงพยาบาลวังน้ําเขียว  โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลขามทะเลสอ  โรงพยาบาลโนนสูง
โรงพยาบาลขามสะแกแสง  โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จยา 100 ป เมืองยาง  โรงพยาบาลโนนไทย  โรงพยาบาลคง  โรงพยาบาลประทาย โรงพยาบาล
บานเหลื่อม  โรงพยาบาลแกงสนามนาง  โรงพยาบาลบัวลาย  โรงพยาบาลสีดา  โรงพยาบาลชุมพวง  
โรงพยาบาลลําทะเมนชัย  โรงพยาบาลหวยแถลง  โรงพยาบาลจักราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  โรงพยาบาลโชคชัย  โรงพยาบาลโนนแดง 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไดแก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โรงพยาบาลทหาร ไดแก โรงพยาบาลคายสุรนารี  โรงพยาบาลกองบิน 1 
โรงพยาบาลเอกชน ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง โรงพยาบาล

โคราชเมโมเรียล  โรงพยาบาลเซนตแมรี่  โรงพยาบาลดานเมดิคอล โรงพยาบาลเดอะโกลเดนทเกต  
โรงพยาบาลบัวใหญรวมแพทย  โรงพยาบาล ป.แพทย  โรงพยาบาล ป.แพทย 2  โรงพยาบาลปากชองเมมโม
เรียน  โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล  โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลีนิค  โรงพยาบาลมนตรี โรงพยาบาลสาตรเวช  
โรงพยาบาลหมอสิน 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง ไดแก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 
โรงพยาบาลอื่นๆ ไดแก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 กรมอนามัย (โรงพยาบาล 

แมและเด็ก เดิม) 

 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐ ในป พ.ศ.2560 ไดแก แพทย 1,126 คน 
คิดเปนอัตราสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 2,332 คน ทันตแพทย 281 คน คิดเปนสัดสวนตอ
ประชากรของจังหวัด เทากับ 9,343 คน เภสัชกร 411 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 
6,388 คน พยาบาล 4,893 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 536 คน พยาบาลเทคนิค 
46 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากรของจังหวัด เทากับ 57,076 คน (ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 
2,625,500 คน) 
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บุคลากร ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
จํานวน

เปลี่ยนแปลง 
รอยละที่

เปลี่ยนแปลง 
แพทย       826        932        882     1,126        244  27.66 

ทันตแพทย       190        197        184        281          97  52.72 

เภสัชกร       355        342        338        411          73  21.60 

พยาบาลวิชาชีพ     4,529      4,511     4,436     4,893        457  10.30 

พยาบาลเทคนิค       164          87          74          46         28  37.84 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

  จังหวัดนครราชสีมา พบผูปวยเปนโรคหัวใจ ในป พ.ศ.2559 จํานวน 917 คน/ประชากร
แสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ จํานวน 873 คน/ประชากรแสนคน โรคเบาหวาน พบ 1,322 คน/
ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 1,218 คน/ประชากรแสนคน โรคหลอดเลือกสมอง พบ 608 
คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 55 คน/ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง พบ 2,055 
คน/ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่พบ 1,868 คน/ประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง พบ 1,104 คน/
ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปกอนท่ีพบ 1,868 คน  

รายการ (หนวย : รายตอประชากรแสนคน) ป 2557 ป 2558 ป 2559 
โรคหัวใจ 743 873 917 

โรคเบาหวาน 1,064 1,218 1,322 
โรคหลอดเลือดสมอง 461 550 608 
โรคความดันโลหิตสูง 1,636 1,868 2,055 

โรคมะเร็ง 888 1,041 1,104 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐ และเอกชน ในป พ.ศ.2560  

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.25๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

อําเภอ 

เจาหนาที่ทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน 

แพทย ทันต
แพทย 

เภสัช
กร 

พยาบาล พยาบาล
เทคนิค 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล พยาบาล
เทคนิค 

           

อําเภอเมืองนครราชสีมา ๓๓๗ ๓๔ 1๐๑ ๑,๗๖๙ ๑๓ ๑,๓๖๒ 1๓,๔๙๙ ๔,๕๔๔ 2๕๙ ๓๕,๓๐๔ 

อําเภอครบุร ี ๑๓ ๗ 10 ๑๑๖ - ๗,๔๐๐ 1๓,๗๔๓ 9,๖๒๐ ๘๒๙ - 

อําเภอเสิงสาง ๗ ๔ ๖ ๗๔ - 1๐,๐๗๔  ๑๗,๖๒๙ 1๑,๗๕๓   ๙๕๓ - 

อําเภอคง ๘ 4 ๖ ๖๕ - 1๐,๑๗๕ 20,๓๔๙ 1๓,๕๖๖ 1,๒๕๒ - 

อําเภอบานเหลื่อม ๔ 2 ๔ ๓๗ - ๕,๒๙๕ 10,5๙๐ ๕,๒๙๕ ๕๗๒ - 

อําเภอจกัราช ๙ 5 7 ๘๒ - ๗,๙๔๔ 14,2๙๙ 10,๒๑๔ ๘๗๒ - 

อําเภอโชคชยั ๑5 ๗ 10 ๑๐๔ ๑   ๕,๔๘๔ 1๑,๗๕๑ 8,๒๒๖ ๗๙๑ ๘๒,๒๕๘ 

อําเภอดานขุนทด ๑๔ ๙ 11 1๔๓ ๑ ๙,๑๙๔ ๑๔,๓๐๑ 11,๗๐๑ ๙๐๐ ๑๒๘,๗๑๐ 

อําเภอโนนไทย ๘ 5 7 ๘๑ - ๘,๙๘๔ 14,๓๗๕ 10,2๖๘ ๘๘๗ - 

อําเภอโนนสูง ๑๓ ๖ 10 ๑๐๙ - ๙,๗๘๖ ๒๑,๒๐๓ 12,7๒๒ 1,๑๖๗ - 

อําเภอขามสะแกแสง ๕ ๔ ๕ ๖๑ - ๘,๖๖๔ ๑๐,๘๓๐ ๘,๖๖๔ ๗๑๐ - 

อําเภอบวัใหญ 1๙ ๗ 1๒ ๑๕๕ -   ๔,๓๗๕ 1๑,๘๗๖ ๖,๙๒๘ ๕๓๖ - 

อําเภอประทาย ๙ 5 ๘ ๗๕ - ๘,๖๔๒ 15,55๖ ๙,๗๒๓ 1,๐๓๗ - 

อําเภอปกธงชัย 1๔ ๙ 9 ๑๒9 ๒ ๘,๓๘๔ 1๓,๐๔๒ 1๓,๐๔๒ ๙๑๐ ๕๘,๖๙๑ 

อําเภอพิมาย 1๙ ๑๑ 1๕ ๑๙๑ -  ๖,๘๕๐ ๑๑,๘๓๒ ๘,๖๗๗ ๖๗๑ - 

อําเภอหวยแถลง ๘ ๖ 7 ๗๐ - ๙,๕๐๑ 1๒,๖๖๘ 10,8๕๘ 1,๐๘๖ - 

อําเภอชุมพวง ๙ 5 ๗ ๘๘ 1 ๙,๒๕๙ 16,6๖๖ 1๑,๙๐๕ ๙๔๗ 83,๓๓๒ 

อําเภอสูงเนิน ๑๐ ๗ ๑๐ ๑๐๕ - ๘,๓๘๒ ๑๑,๙๗๔ ๘,3๘๒ ๗๙๘ - 

อําเภอขามทะเลสอ ๕ 2 6 ๔๓ - ๕,๙๖๒ 14,๙๐๖ 4,9๖๙ ๖๙๓ - 

อําเภอสีคิ้ว 1๔ 7 11 1๔๐ 1 ๘,๙๗๙ 17,๙๕๗ 11,๔๒๗ ๘๙๘ 125,๖๙๙ 

อําเภอปากชอง ๔๔ ๑๑ ๒๑ 2๕๕ - ๔,๔๑๕ ๑๗,๖๖๐ ๙,๒๕๐ ๗๖๒ - 

อําเภอหนองบุญมาก ๘ 4 ๘ ๗๖ - ๗,๕๗๗ 15,1๕๕ ๗,๕๗๗ ๗๙๘ - 

อําเภอแกงสนามนาง ๔ 3 4 ๔๕ - ๙,๓๒๐ 12,๔๒๖ 9,๓๒๐ ๘๒๘ - 

อําเภอโนนแดง ๔ ๓   ๕ 3๗ - ๖,๔๐๗ ๘,๕๔๒ ๕,๑๒๕ ๖๙๓ - 

อําเภอวังน้ําเขียว ๕ ๔ 5 ๕๔ - ๘,๙๕๒ 1๑,๑๙๑ 8,๙๕๒ ๘๒๙ - 

อําเภอเทพารักษ ๓ ๒ 2 ๒๑ - ๘,๓๕๕ ๑๒,๕๓๓ ๑๒,๕๓๓ ๑,19๔ - 

อําเภอเมืองยาง - 2 ๔ ๓๔ - - 14,0๖๒ ๗,๐๓๑ ๘๒๗ - 

อําเภอพระทองคํา ๕ ๓ 4 ๔๕ - ๘,๓๗๑ ๑๓,๙๕๑ 10,๔๖๓ ๙๓๐ - 

อําเภอลําทะเมนชัย ๔ 2 4 ๓6 - ๘,๑๙๑ 16,๓๘๓ 8,1๙๑ ๙๑๐ - 

อําเภอบวัลาย ๒ ๑ 2 ๒๒ - ๑๒,๓๐๒ ๒๔,๖๐๓ 12,3๐๒ ๑,๑๑๘ - 

อําเภอสีดา ๒ ๒ 2 ๒๓ - ๑๒,๑๕๕ ๑๒,๑๕๕ ๑๒,๑๕๕ ๑,๐๕๗ - 

อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ ๔ ๓ ๔ ๔๒ - ๘,๙๕๗ 1๑,๙๔๒ ๘,๙๕๗ ๘๕๓ - 
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 ลําดับโรคสูงสุดของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.๒๕๕๖ - 2559  

สาเหตุของโรค 255๖ 255๗ 255๘ 255๙ 

1 ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและ
เมตะบอลิสมัอื่น ๆ 

๘๕,๕๑๖ 85,๔๙๗ ๙๕,๘๕๘ ๑๐๘,๔๗๐ 

2 โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตนุํา 
๔๓,๔๐๑ 4๒,๒๕๑ ๔๘,๓๓๕ ๕๓,๕๔๙ 

3 โลหิตจางอ่ืน ๆ 
๓๕,๐๐๙ 3๒,๕๗๓ ๓๗,๓๙๙ 3๙,2๖๔ 

4 โรคเบาหวาน 
  ๒๙,๔๑๑ 2๗,๘๒๙ ๓๑,๙๔๖ 3๔,๗๒๙ 

5 ไตวาย 
๒๓,๘๐๔ 2๘,๕๙๗ ๓๑,๗๘๐ ๓๔,9๑๔ 

6 บุคคลขอรับบริการสุขภาพดวยเหตุผลอื่น 
๒๔,๒๐๙ ๑๖,๗๓๐ ๑๙,๒๙๓ ๑9,๘๔๔ 

๗ ปอดบวม 
1๘,2๘๕ 18,๐๙๖ ๒๑,๑๐๔ 23,๔๖๖ 

8 อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบจากการ
ตรวจทางคลินิกและตรวจทางหองปฏิบัติการที่
มิไดมีรหสัระบุไว 

3๔,๕๕๑ 3๖,๐๕๔ ๔๓,๘๓๗ ๔๒,๖๗๒ 

9 การเกิดของทารกตามสถานท่ีเกิด 
2๓,๗๔๐ 2๐,๘๗๐ ๒๑,๖๓๔ 2๐,๗๐๕ 

10 สาเหตุภายนอกอ่ืนๆของการเจ็บปวย การตาย
และผลที่ตามมา  ที่มิไดระบุไวท่ีอืน่ใด 

๑๔,๕๑๐ ๑๔,๓๗๖ ๑๗,๗๗๘ ๑๘,๙๑๔ 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.25๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

  การตาย จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2559 – 2560 
 

สาเหตุตาย 
การตาย 

255๙ (201๖) 25๖๐ (20๑๗) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด ๑๙,๕00 11,126 8,374 48,498 10,633 7,865 

1 มะเร็งทุกชนิด 2,664 1,582 1,082 32,748 1,557 1,191 

2 อุบัติเหต ุและการเปนพิษ 934 759 175 1,032 864 168 

3 ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 1,311 756 555 1,306 793 513 

4 โรคหัวใจ 806 468 338 830 483 347 

5 ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 2,626 1,632 994 2,310 1,414 896 

6 ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ 511 232 279 552 274 278 

7 โรคเก่ียวกับตับ และตับออน 500 337 163 476 306 170 

8 การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอื่นๆ 168 139 29 216 188 28 
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สาเหตุตาย 
การตาย 

2559 (2014) 2560 (2015) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

9 ไขเลือดออก 261 113 148 252 110 142 

10 วัณโรคทุกชนิด 188 133 55 204 147 57 

11 โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส 115 66 49 103 62 41 

12 อื่น ๆ 9,416 4,909 4,507 8,469 4,435 4,034 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.25๖๐ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

        
   
4.3 อาชญากรรม 
 คดีที่นาสนใจ 

จังหวัดนครราชสีมา มีคดีที่นาสนใจในป พ.ศ.2560 ประกอบดวย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต 
จํานวน 23 คดี ลดลงจากปกอน 2 คดี คดีโจรกรรมรถยนต 5 คดี ลดลงจากปกอน 8 คดี คดีฉอโกง จํานวน 
183 คดี ลดลงจากปกอน จํานวน 31 คดี คีดยักยอกทรัพย จํานวน 92 คดี ลดลงจากปกอน 23 คดี  

คดีที่นาสนใจ 2558 2559 2560 
จํานวนที่

เปลี่ยนแปลง 
รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 
โจรกรรมรถจักรยานยนต 20 25 23 -2 -8.00 

โจรกรรมรถยนต 24 13 5 -8 -1.54 

ฉอโกง 194 214 183 -31 -4.49 

ยักยอกทรัพย 161 115 92 -23 -0.00 

รวม 399 367 303 -64 -7.44 

ที่มา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

               คดีอุกฉกรรจ 
        จังหวัดนครราชสีมา มีคดีอุกฉกรรจ ในป พ.ศ.2560 จํานวน 59 คดี ประกอบดวย คดีฆาผูอื่น
โดยเจตนา จํานวน 39 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน 9 คดี คดีปลนทรัพย – คดี ลดลงจากปกอน 1 คดี คดีชิงทรัพย 
13 คดี ลดลงจากปกอน 7 คดี คดีวางเพลิง 7 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน 4 คดี  

คดอีุกฉกรรจ 2558 2559 2560 
จํานวนที่

เปลี่ยนแปลง 
รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 
ฆาผูอื่นโดยเจตนา 27 30 39 9 30.00 
ปลนทรัพย 0 1 0 -1 -100.00 
ชิงทรัพย 21 20 13 -7 -35.00 
ลักพาเรียกคาไถ 0 - 0 - 0 
วางเพลิง 5 3 7 4 133.33 

รวม 53 54 59 5 0 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

4.4 ยาเสพติด 
จังหวัดนครราชสีมา มีคดียาเสพติด ในป พ.ศ.2560 ประกอบดวย คดียาบา 9,193 คดี ลดลงจาก

ปกอน คดีกัญชา จํานวน 389 คดี ลดลงจากปกอน คดีเฮโรอีน จํานวน 1 คดี ลดลงจากปกอน คดียาไอซ 
จํานวน 214 คดี เพิ่มขึ้นจากปกอน คดีสารระเหย จํานวน 31 คดี ลดลงจากปกอน และคดียาเสพติดอื่น ๆ 
จํานวน 54 คดี ลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน 

สถิติจับกุม  คดียาเสพติด 2558 2559 2560 
1. ยาบา 9,120 9,193 4,266 

2. กัญชา 637 690 389 

3. เฮโรอีน 2 3 1 

4. ยาไอซ 110 131 214 

5. สารระเหย 212 218 31 

6. อื่นๆ 98 56 54 
ที่มา ขอมูลป 2555 - 2559 สํานักงานตํารวจภูธรภาค 3 และหนังสือรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ปปส. 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
สถิติจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ จังหวัดนครราชสีมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2537 ถึง

เดือนกันยายน 2559 จํานวนยอดรวมสะสม แบบจําแนกประเภทความพิการ และชาย-หญิง 

ประเภทความพิการ 
จํานวน (ราย) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ความพิการทางการมองเห็น 5,099 6,819 11,918 
2 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 5,175 4,828 10,003 
3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 17,557 14,625 32,182 
4 ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 2,925 2,007 4,932 
5 ความพิการทางสติปญญา 3,064 2,613 5,677 
6 ความพิการทางการเรียนรู 149 77 226 
7 ความพิการทางออทิสติก 194 54 248 
8 ความพิการมากกวา 1 ประเภทความพิการ 1,880 1,600 3,480 
9 ไมระบุ 53 44 97 

รวมทั้งสิ้น 36,096 32,667 68,763 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

สถิติการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม  
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ.2559 

ลําดับ
ที ่

อําเภอ 
ประเภทผูไดรับความเดือดรอน (คน) 

รวม 
ผูสูงอาย ุ

เด็กไร 
ผูอุปการะ 

คนพิการ/
ทุพพลภาพ 

ผูม ี
รายไดนอย 

ผูประสบความ
เดือดรอน 

1 เมืองนครราชสีมา 9 120 5,297 - 18 5,444 
2 พิมาย 12 10 2,035 10 20 2,087 
3 บัวใหญ 9 10 1,885 10 14 1,928 
4 บัวลาย - 10 552 10 - 572 
5 ปากชอง 2 - 2,802 10 17 2,831 
6 สีคิ้ว 2 13 1,792 10 15 1,832 
7 ปกธงชัย 3 10 2,005 - 20 2,038 
8 โนนสูง 3 - 2,697 - 20 2,720 
9 สูงเนิน 8 10 2,386 - 20 2,434 

10 ประทาย 10 10 2,490 - 20 2,530 
11 โชคชัย 5 - 1,654 - - 1,659 
12 เทพารักษ - 10 309 10 10 339 
13 ดานขุนทด 17 10 2,037 - 15 2,079 
14 พระทองคํา - 10 1,245 10 15 1,280 
15 โนนไทย - - 1}211 - 15 1,226 
16 เฉลิมพระเกียรติ 7 - 897 - 15 919 
17 จักราช - - 2,425 - 15 2,440 
18 หวยแถลง - - 2,119 10 15 2,144 
19 ครบุรี - 10 2,021 10 15 2,056 
20 คง 13 10 1,881 - 15 1,919 
21 เมืองยาง - 10 790 10 22 832 
22 ลําทะเมนชัย 11 10 1,532 10 6 1,569 
23 ชุมพวง 57 - 1,624 10 55 1,746 
24 ขามทะเสสอ - - 472 - 20 492 
25 ขามสะแกแสง - - 817 - 20 837 
26 เสิงสาง 7 10 1,083 10 - 1,110 
27 บานเหลื่อม - - 275 10 15 310 
28 โนนแดง 15 10 420 - - 445 
29 วังน้ําเขียว 6 10 575 10 - 601 
30 หนองบุญมาก 7 - 1,061 - 10 1,078 
31 สีดา - 10 457 10 - 477 
32 แกงสนามนาง 13 - 686 10 10 719 
ขอมูลจาก : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวดันครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 
        5.1.1)  ทางอากาศ 
             ทาอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยูทีอ่ําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

         -วันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ทาอากาศยานนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา บริษัท Thai Regional Aviation จํากัด ไดทําการเปดเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-โคราช-สุวรรณภูมิ 
บริษัทเลือกใชเครื่องบินรุน Piper Navajo Chieftain ซึ่งเปนเครื่องบินที่ไดรับความนิยมสูง และ มีความ
ปลอดภัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลาในการเดินทาง 40 นาที 

   -วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 สายการบิน กานตแอร ไดทําการเปดเที่ยวบินจากทาอากาศ
ยานเชียงใหม - ทาอากาศยานนครราชสีมา โดยทําการบิน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห (จันทร,พุธ,พฤหัสบดี,เสาร) 
โดยใชเครื่องบินรุน ATR-72 (ปจจุบันหยุดใหบริการในสายนี้แลว) 

-วันที่  3 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทางบิน 
นครราชสีมา - เชียงใหม และภูเก็ต (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว) 

-วันที่  21 ธันวาคม 2560 สายการบินนิวเจน แอรเวยส เปดใหบริการเสนทางบิน 
นครราชสีมา - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (ปจจุบันสายนี้หยุดใหบริการแลว) 

 
 

5.1.2)  ทางรถยนต 
ทางหลวงพิเศษ 
Thai Motorway-t6.svg ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรอื ถนนมอเตอรเวยบางปะอิน- 

สระบุร-ีนครราชสีมา (กําลังกอสราง เปดใหบริการในป 2563) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - 
ปากชอง - คลองไผ - สีคิ้ว - สูงเนิน - ขามทะเลสอ - โคกกรวด - นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ทางหลวงแผนดิน 
ทางหลวงสายสําคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้ 
ทางหลวงหมาดเลขหลักเดียว 
Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขตจังหวัด 

นครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากชอง - คลองไผ - สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ - 
ตลาดแค - บานวัด - สีดา - สิ้นสุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอําเภอบัวลาย 

ทางหลวงหมายเลขสองหลัก 
Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม และถนนสถลมารค) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกตางระดับสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออําเภอหนองบุ
นนากกับอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 

ทางหลวงหมายเลขสามหลัก 
Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ ถนนราม 

อินทรา ถนนสุวินทวงศ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตอจังหวัดปราจีนบุรีกับอําเภอวังน้ําเขียว - 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
เริ่มจากอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออําเภอดานขุนทดกับอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
เริ่มจากรอยตออําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอําเภอแกงสนามนาง - รอยตออําเภอประทาย กับ อําเภอ
บานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา)  
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-205.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ) ในเขต 
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยตออําเภอดานขุนทดกับอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-206.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 206 (ทางเขาเมืองพิมาย และ เลี่ยง 
เมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อําเภอโนนสูง - อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

Thai Highway-207.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 207(ถนนพาณิชยเจริญ) จากอําเภอ 
คง จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
เริ่มจากอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออําเภอเสิงสางกับจังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่ม 
จากอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยตออําเภอหวยแถลงกับจังหวัดบุรีรัมย 

Thai Highway-290.svg ทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมือง 
นครราชสีมา) อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

5.1.3) รถโดยสารประจําทาง 
เดินทางจากกรุงเทพฯ 
มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตูปรับอากาศ สาย 21 
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(กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งใหบริการจาก สถานีขนสงหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา    ทุก
วันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางจากกรุงเทพฯ 
ปลายทางจังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานที่ผานจังหวัดนครราชสีมาไดเชนกัน 

เดินทางภายในจังหวัด 
การเดินทางภายในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียง มีขนสงสาธารณะใหบริการดังนี้คือ 
- รถโดยสารประจําทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล 

และ บริเวณใกลเคียง รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย วิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใกลเคียงไปตามเสนทางตาง ๆ 

- รถจักรยานยนตรับจาง, รถสามลอเครื่อง และรถสามลอ วิ่งใหบริการผูโดยสารภายในเขต 
ตัวเมือง 

   - รถแท็กซี่มิเตอร (Taxi Meter) เปดใหบริการในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 24  
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดจอดรถแท็กซี่อยูที่สถานี
ขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา สถานีรถไฟชุมทางจิระ ศูนยการคาเดอะมอลล นครราชสีมา 
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เทอรมินอล 21 โคราช และสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใชบริการ
โดยโทรศัพทเลขหมายดวนหรือเรียกผานแอปพลิเคชัน ปจจุบันมีรถใหบริการทั้งสิ้นจํานวนมากกวา 70 คัน 

ถาตองการเดินทางไปตางอําเภอ จะมีรถโดยสารประจําทางหมวด 4 ใหบริการไปยังอําเภอ 
ตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายดวยกัน สามารถขึ้นรถไดที่สถานีขนสงแหงที่ 1 ถนนบุรินทร มีทั้ง
ประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจําทางใหบริการ จะมีรถโดยสารไป อําเภอปกธงชัย อําเภอ
ประทาย อําเภอดานขุนทด อําเภอปากชอง อําเภอสูงเนิน สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 นั้น จะมีรถ
โดยสาร ไปเฉพาะ อําเภอพิมาย อําเภอหวยแถลง และ ตําบลดานเกวียน,อําเภอโชคชัย 

ระยะทางจากอําเภอเมืองนครราชสีมาไปอําเภอตางๆ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  24 กิโลเมตร   อําเภอขามทะเลสอ  25 กิโลเมตร 
อําเภอโนนไทย   30 กิโลเมตร  อําเภอโชคชัย   33 กิโลเมตร 
อําเภอปกธงชัย   36 กิโลเมตร  อําเภอสูงเนิน   36 กิโลเมตร 
อําเภอโนนสูง   39 กิโลเมตร  อําเภอจักราช   44 กิโลเมตร 
อําเภอขามสะแกแสง  52 กิโลเมตร  อําเภอสีคิ้ว   53 กิโลเมตร 
อําเภอหนองบุญมาก  54 กิโลเมตร  อําเภอพระทองคํา  60 กิโลเมตร 
อําเภอพิมาย   61 กิโลเมตร  อําเภอดานขุนทด  62 กิโลเมตร 
อําเภอครบุรี   64 กิโลเมตร  อําเภอหวยแถลง  70 กิโลเมตร 
อําเภอโนนแดง   75 กิโลเมตร  อําเภอคง   80 กิโลเมตร 
อําเภอวังนํ้าเขียว  82 กิโลเมตร  อําเภอปากชอง   89 กิโลเมตร 
อําเภอสีดา   89 กิโลเมตร  อําเภอเทพารักษ   92 กิโลเมตร 
อําเภอเสิงสาง   93 กิโลเมตร  อําเภอบัวใหญ   95 กิโลเมตร 
อําเภอชุมพวง   99 กิโลเมตร  อําเภอประทาย           100 กิโลเมตร 
อําเภอบัวลาย   102 กิโลเมตร  อําเภอบานเหลื่อม  105 กิโลเมตร 
อําเภอแกงสนามนาง  105 กิโลเมตร  อําเภอลําทะเมนชัย  118 กิโลเมตร 
อําเภอเมืองยาง   129 กิโลเมตร 
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เดินทางระหวางจังหวัด 
มีทั้งรถโดยสารประจําทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จํานวนหลายเสนทาง 

ในจังหวัดตาง ๆ วิ่งใหบริการผานจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-
หนองคาย) ทุกวัน 

นอกจากนี้ มีรถโดยสารประจําทาง ใหบริการรับสงผูโดยสารจาก ตนทางจังหวัดนครราชสีมา 
ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ภาคอีสาน ไดแก  นครราชสีมา- แกงสนามนาง ชัยภูมิ  นครราชสีมา – ขอนแกน 
นครราชสีมา - ชัยภูมิ แกงครอ ภูเขียว ชุมแพ ภูกระดึง วังสะพุง เมืองเลย เชียงคาน นครราชสีมา – อุดรธานี 
นครราชสีมา – มุกดาหาร นครราชสีมา – อุบลราชธานี นครราชสีมา - หนองคาย (ศรีเชียงใหม) นครราชสีมา 
– ยโสธร นครราชสีมา – สุรินทร นครราชสีมา – บุรีรัมย นครราชสีมา - นครพนม (บานแพง)  

ภาคเหนือ ไดแก นครราชสีมา – นครสวรรค นครราชสีมา – พิษณุโลก นครราชสีมา –  
เพชรบูรณ ,หลมสัก นครราชสีมา – เชียงใหม นครราชสีมา - เชียงราย (แมสาย)  

ภาคกลาง ไดแก นครราชสีมา – กรุงเทพฯ นครราชสีมา – สระบุร ีนครราชสีมา – อยุธยา 
 นครราชสีมา - ลพบุรี (ลํานารายณ)  

ภาคตะวันออก ไดแก นครราชสีมา - สระแกว (อรัญประเทศ) นครราชสีมา – จันทบุรี  
นครราชสีมา - ชลบุรี (พัทยา) นครราชสีมา – ระยอง นครราชสีมา - ตราด (แหลมงอบ)  

ภาคตะวันตก ไดแก นครราชสีมา – หัวหิน  
ภาคใต ไดแก นครราชสีมา – หาดใหญ นครราชสีมา – กระบี่  
เดินทางระหวางประเทศ 
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(กรุงเทพฯ-เวียงจันทน 900 บาท, นครราชสีมา-เวียงจันทน 540 บาท)  
เวลา 21.00 น. จากสถานีตนทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ถึง บขส. นครราชสีมา แหงที่ 2  

ประมาณ 23.50 น.  
เวลา 18.00 น. จากสถานีตนทาง นครหลวงเวียงจันทน ถึง บขส. นครราชสีมา แหงที่ 2  

ประมาณ 1 นาฬิกา หรือ 01.00 น.  เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บคาทําการลวงเวลา ของดานตรวจ
คนเขาเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ ในการเดินทางขามแดนจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใชหลักฐาน คือหนังสือเดินทางคือ
หนังสือผานแดน หรือหนังสือผานแดนชั่วคราว 

 

สถานีขนสงผูโดยสาร 
จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ใหบริการแกผูที่ตองเดินทางไปยังอําเภอ หรือ  

จังหวัดตางๆ ดังนี้ 
สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนบุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ     

มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใชเปนสถานีขนสงภายในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – 
นครราชสีมา ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว/
วัน หรือประมาณ 430,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือ
ประมาณ 12,000,000 คน/ป 
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สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ 
มีเนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา เปนสถานีขนสงฯที่ใหญที่สุดและสําคัญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จํากัด 
ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางที่สําคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา 
ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 3,000 เที่ยว /วัน หรือ
ประมาณ 740,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 80,000 คน/วัน หรือประมาณ 
19,000,000 คน/ป 

5.1.4) รถไฟ 
สถานีรถไฟนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ – อุบลราชธาน ีและ 

กรุงเทพ - หนองคายทั้งขบวนรถดวนพิเศษ รถดวน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งใหบริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 
(หัวลําโพง) ผานจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีขบวนรถทองถิ่นวิ่งใหบริการระหวางสถานีรถไฟ
นครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอื่นๆ เชน สุรินทร อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรีอีกดวย 

สถานีรถไฟนครราชสีมาสรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 5) เปนสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนสถานี
รถไฟชั้น 1 ตั้งอยูที่ถนนมุขมนตรี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพเปนระยะทาง 264 กิโลเมตร  

5.1.5) รถไฟความเร็วสูง 
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงที่ 1 กรุงเทพ (บางซื่อ) –  

นครราชสีมา (เริ่มกอสราง 21 ธันวาคม 2560) คาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2564 โดยมี
สถานีรถไฟความเร็วสูงปากชอง และสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา 

 
ที่มารูปภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

 

5.2) ไฟฟา : โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เขื่อนลําตะคอง 
ตําบลคลองไผ ผลิตพลังงานไฟฟาเสริมระบบในชวงความตองการไฟฟาสูงสุด โดยการนําพลังงานไฟฟาที่
เหลืออยู ในระบบมาใชสูบน้ําจํานวนหนึ่งที่มีอยูในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองเดิม (ของกรมชลประทาน) ขึ้นไป
เก็บไวในอางเก็บน้ําขางบน (กฟผ.สรางขึ้นใหม) และเมื่อมีความตองการไฟฟามากในชวงหัวค่ํา ก็ปลอยน้ํา
จํานวนเดียวกันนี้ใหไหลกลับคืน   ลงอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองตามเดิมโดยผานกังหันน้ําเพื่อผลิตไฟฟาเสริม
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ระบบ เปนปจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอยางมาก โดยหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(นครราชสีมา) 

5.3) น้ําประปา : การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา โดยการประปาสวนภูมิภาค     
เขต 2 มีหนวยบริการ 22 แหง ปริมาณน้ําผลิต 31,999,140 ลบ.ม. น้ําจําหนาย 24,353,330 ลบ.ม. ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ใหบริการน้ําประปาเฉพาะในเขตรับผิดชอบ มีผูใชน้ํา 59,225 ราย ปริมาณ
การผลิต 38,938,090 ลบ./ป แหลงน้ําดิบใชน้ําจากอางเก็บน้ําลําตะคอง   

 

   5.4) โทรศัพท 
  มีหนวยใหบริการดานโทรศัพทพื้นฐาน 2 ราย ไดแก บริษัท ทีโอที และบริษัท ทีที แอนด ที             
ซึ่งนอกจากใหบริการดานโทรศัพทแลวยังใหบริการดาน  Internet  ความเร็วสูง  อัตราความเร็วในการรับสง
ขอมูลขึ้นอยูกับเครือขายและพ้ืนที่การใหบริการ 

บริษัท 
โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทสาธารณะ 

หมายเหต ุในพ้ืนที่รับผิดชอบท้ังหมด  
(หมายเลข) 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบท้ังหมด  
(หมายเลข) 

TOT 63,483 67,283  

TT&T 54,853 1,537  

รวม 118,336 68,820  

 
5.5) อินเตอรเน็ต 
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากร ทั้งสิ้น 2,639,226 คน จากขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัด 

นครราชสีมา พบวา ประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต ในป 2560 มีจํานวน 1,332,809 คน คิดเปนรอยละ 
50.5  

5.6) ไปรษณีย 
 การไปรษณียภายในจังหวัดนครราชสีมา  มีการจัดตั้งที่ทําการไปรษณีย  เพื่อการบริการสื่อสาร
ไปรษณีย  โดยแบงเปน ที่ทําการไปรษณียในสังกัดสํานักงานไปรษณียเขต 3 นครราชสีมา  มีทั้งหมดจํานวน 
35 แหง  ในจํานวนนี้ตั้งอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมาจํานวน 6 แหง ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
(ตําบลในเมือง) จํานวน 5 แหง 
รายช่ือท่ีทําการไปรษณียสังกัดงานไปรษณียเขต 3 นครราชสีมา (เฉพาะในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา) 

ที ่ ชื่อ-สถานที่ต้ัง หมายเลขติดตอ 

1 ที่ทําการไปรษณียนครราชสมีา 
371 ถนนอัษฎางค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

0-4424-2031 

2 ที่ทําการไปรษณียจอมสุรางค 
48 ถนนจอมสุรางคยาตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30001 

0-4425-6670 

3 ที่ทําการไปรษณียอัมพวัน 
2084,2086 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30002 

0-4421-3840 

4 ที่ทําการไปรษณียสวนหมอน 
232/1 ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30003 

0-4424-4762 
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ที ่ ชื่อ-สถานที่ต้ัง หมายเลขติดตอ 

5 ที่ทําการไปรษณียจอหอ 
223/1 หมูที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตาํบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30004 

0-4437-1547 

6 ที่ทําการไปรษณียเดอะมอลลนครราชสีมา 
1242 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30005 

0-4439-3620 

นอกจากจะใหบริการดานไปรษณียแลว  ยังมีบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 
1.บริการดานการเงิน ไดแก ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน บริการชําระเงินทางไปรษณีย ฯลฯ 
2.บริการดานการสะสมตราไปรษณียากร ไดแก ดวงตราไปรษณียากรทั่วไป ดวงตราไปรษณียากรที่

ระลึก 
3.บริการดานการจําหนายสินคาไปรษณีย ไดแก ซองจดหมาย ตูรับจดหมาย กลองสําเร็จรูป ฯลฯ 
4.บริการดานการรับ-สงไปรษณียภัณฑ ไดแก สิ่งของตางๆ 
5.6 การสื่อสารอื่นๆ 

 1.สถานีวิทยุกระจายเสียง ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา รวม 13 แหง 
 2.สถานีวิทยุโทรทัศน ตั้งอยูในเขตเทศบาล รวม 7 แหง ไดแก ทีวีสีชอง 3  ทีวีสีชอง 5  ทีวีสีชอง 7  
ทีวีสีชอง 9  NBT  Thai PBS  และศูนยขาวภูมิภาค 7 สี นครราชสีมา 
 3.ระบบเคเบิลทีวี 2 บริษัท ไดแก KCTV  และ DTV 
 4.การสื่อสารแหงประเทศไทยเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ ระบบ My 3G 850 

5.7) แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ 
5.7.1)  KORAT SMART CITY 
“โคราช เมืองอัจฉริยะ” เปนรูปแบบการประยุกตเทคโนโลยีดิจิตัล หรือขอมูลสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อชวยในการลดตนทุน และลดการบริโภคของ
ประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจังหวัด
นครราชสีมา มุงเนนดานการจราจรและขนสง พลังงาน สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน และการตอบสนองแบบทันทวงที 

5.7.2) KORAT MICE CITY  

“โคราช ไมซ ซิตี้” เปนรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมบริษัท  ขามชาติ การทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions) ซึ่ งเปนสวนหนึ่ งของอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตมีความแตกตางจากนักทองเที่ยวหรือ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วไป โดยอุตสาหกรรมไมซสามารถนํานักทองเที่ยวชาวตาง ประเทศที่มีคุณภาพ 
(Quality Visitors) นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมนี้มีระดับการใชจายสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป  3-4 เทา 
ดังนั้น จังหวัดนครราชสีมา จึงมีเปาหมายการพัฒนาจังหวัดใหเปน“โคราช ไมซ ซิตี้” เพื่อสรางรายไดและการ
มีงานทําใหกับประชาชนในพื้นที ่

5.7.3) DRY PORT 
จังหวัดนครราชสีมา มีเปาหมายในการเสนอใหรัฐบาลจัดตั้งทาเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่ เพื่อ

นําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทาเรือบก ใหเปน
กลไกสําคัญตอบสนองการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทยและของประเทศเพื่อนบาน 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
 จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ลานไร  โดยมีพื้นที่ทางการเกษตร 8.85 ลานไร           
คิดเปน 69%  พื้นที่ชลประทาน 769,859 ไร  คิดเปน 8.62 %  โดยมีการใชประโยชน  ดังนี้ 
  ขาวหอมมะล ิ
 จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรปลูกขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.2560 จํานวน 191,954 คน        มี
พื้นที่เพาะ 2,763,559 ไร มีผลผลิต 1,163,458 ตัน ผลผลิต/ไร 421 กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 13,962 
ลานบาท โดยมูลคา เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 16.03 เปนผลมาจากผลผลิตตอไร และราคาที่เพ่ิมขึ้น  

ขาวหอมมะลิ ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)  2,851,840   3,015,869   2,763,559  -8.37 

ผลผลิต (ตัน)  1,146,440   1,266,664   1,163,458  -8.15 

ผลผลิต (กก./ไร)          402           420           421  0.24 

ราคา/ตัน (บาท)        9,560         9,500       12,000  26.32 

มูลคารวม (ลานบาท)      10,960       12,033       13,962  16.03 

จํานวนเกษตรกร (ราย)    160,247     191,984     191,954  -0.02 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
 

 ขาวท่ัวไป 
 จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรปลูกขาวทั่วไป นอกเหนือจากขาวหอมมะลิ ในป พ.ศ.

2560 จํานวน 90,430 คน มีพื้นที่เพาะ 775,204 ไร มีผลผลิต 427,903 ตัน ผลผลิต/ไร 552 
กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 3,427 ลานบาท โดยมูลคารวม เทากับปกอน เปนผลมาจากผลผลิต และผลผลิต/
ตอไรเพิ่มข้ึน แมวาราคาจะลดลง  

ขาวท่ัวไป ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร)  1,042,435   732,365   775,204  5.85 

ผลผลิต (ตัน)    458,671   342,660   427,913  24.88 

ผลผลิต (กก./ไร)          440         550         552  0.36 

ราคา/ตัน (บาท)        9,020     10,000       9,750  -2.50 

มูลคารวม (ลานบาท)        4,137       3,427       3,427  - 
จํานวนเกษตรกร (ราย)      96,148     90,430     90,430  - 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
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 มันสําปะหลัง 
 จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง 74,198 คน มีพื้นที่เพาะ 1,685,838 

ไร มีผลผลิต 6,764,882 ตัน ผลผลิต/ไร 4,042  กิโลกรัม/ไร มีมูลคารวม 18,129.88 ลานบาท โดย
มูลคารวม เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จํานวนเกษตรกร ผลผลิต/ไร และราคา เพิ่มขึ้น แมวา พื้นที่
เพาะปลูก และผลผลิตจะลดลง 
มันสําปะหลัง ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร)  1,888,740   1,705,838   1,685,838  -1.17 
ผลผลิต (ตัน)  7,155,291   6,823,352   6,764,882  -0.86 
ผลผลิต (กก./ไร)        4,046         4,000         4,042  1.06 

ราคา/ตัน (บาท)        2,200         1,800         2,680  48.89 

มูลคารวม (ลานบาท)      15,742   12,282.03   18,129.88  47.61 

จํานวนเกษตรกร (ราย)      78,270       73,036       74,198  1.59 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

  6.2 การประมง 
 การประมง  มีผูทําการประมง จํานวน 5,390 ครัวเรือน  เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 33,540 ไร  
ปริมาณผลิต 46,480 ตัว  มูลคา 2,197.716 ลานบาท 

  6.3 การปศุสัตว 
 โคเนื้อ 
 จังหวัดนครราชสีมา มีผูเลี้ยงโคเนื้อในป พ.ศ.2560 จํานวน 35,588 คน มีจํานวนฟารมตาม
มาตรฐานของกรมปศุ สั ตว  จํ าน วน  1  แห ง จํ านวน โค เนื้ อ  245 ,126  ตั ว  คิ ด เป นมู ลค ารวม 
9,805,040,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง จํานวนผูเลี้ยงโคเนื้อ และ
ราคาโคเนื้อมีชีวิต เพิ่มขึ้น  

โคเนื้อ 
ป พ.ศ.
2558 

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 
รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

จํานวนฟารมตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว (แหง) 

1 1 1 - 

จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว) 226,610 204,584 245,126 19.82 

จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 32,436 29,587 35,588 20.28 

ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแลว
(บาท/กก.) 

260 300 280 -6.67 

ราคาโคเนื้อมีชีวิตเฉลี่ย (บาท/ตัว) 30,800 32,000 40,000 25.00 

มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว xจํานวน
โค) (บาท) 

6,979,588,000  6,546,688,000  9,805,040,000  49.77 

จํานวนโรงฆาสัตว (แหง) 13 15 13 -13.33 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 
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 แพะ 
 จังหวัดนครราชสีมา มีผูเลี้ยงแพะในป พ.ศ.2560 จํานวน 704 คน มีจํานวนฟารมตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว จํานวน 1 แหง จํานวนแพะ 27,923 ตัว คิดเปนมูลคารวม 128,445,800 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จํานวนแพะท่ีเลี้ยง จํานวนผูเลี้ยง และราคาแพะมีชีวิต เพิ่มขึ้น  

แพะ ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 
รอยละที่
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

จํานวนฟารมตามมาตรฐานของ 
กรมปศุสัตว (แหง) 

1 1 1 - 

จํานวนแพะที่เลี้ยง (ตัว) 10,957 12,127 27,923 130.25 

จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 306 296 704 137.84 

ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแลว
(บาท/กก.) 

320 330 320 -3.03 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว) 2,520 3,080 4,600 49.35 

มูลคารวม (เฉลี่ย/ตัว xจํานวน
แพะ) 

27,611,640 37,351,160 128,445,800 243.89 

จํานวนโรงฆาสัตว (แหง) 0 0 0 0 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 แกะ 
 จังหวัดนครราชสีมา มีผูเลี้ยงแกะในป พ.ศ.2560 จํานวน 27 คน มีจํานวนฟารมตาม

มาตรฐานของกรมปศุสัตว จํานวน 1 แหง จํานวนแกะ 861 ตัว คิดเปนมูลคารวม 2,152,500  บาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลมาจาก จํานวนแกะที่เลี้ยง จํานวนผูเลี้ยง เพิ่มข้ึน แมราคาแกะมีชีวิตจะลดลง 

แกะ 
ป พ.ศ. 
2558 

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 
รอยละที่เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
จํานวนฟารมตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว (แหง) 

1 1 1 - 

จํานวนแกะที่เลี้ยง (ตัว) 625 352 861 144.60 

จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 25 23 27 17.39 

ราคาเฉลี่ยเนื้อชําแหละแลว
(บาท/กก.) 

340 360 340 -5.56 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว) 2,800 2,660 2,500 -6.02 

มูลคารวม (เฉลีย่/ตัว xจํานวนแกะ) 1,750,000 936,320 2,152,500 129.89 

จํานวนโรงฆาสัตว (แหง) - - - - 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 
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 6.4 การบริการ     

ทางรถยนต 
การบริการขนสงโดยสารทางรถยนตระหวางอําเภอและจังหวัดตางๆ มีทั้งรถตู รถสองแถว รถโดยสาร

ธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศใหบริการ รับ-สง ผูโดยสารตลอดวัน โดยมีสถานีขนสงผูโดยสาร 2 แหง 
  สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนบุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น 7 ไร 2 งาน 98 ตารางวา เปดใชตั้งแตป พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ใช
เปนสถานีขนสงภายในจังหวัดเปนหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
ใหบริการ ประกอบไปดวย 

1. ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 24 ชองจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร 
2. พื้นที่อาคารผูโดยสาร 6,194 ตารางเมตร 
3. หองสุขา จํานวน 25 หอง (หองสุขาชาย 15 หอง, หองสุขาหญิง 10 หอง) 
4. โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 6 เครื่อง 

  ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 1 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 2,000 เที่ยว /วัน 
หรือประมาณ 730,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 50,000 คน/วัน หรือ
ประมาณ 18,000,000 ลานคน/ป 

  สถานีขนสงผู โดยสารแห งที่  2 เปนสถานีขนส งผู โดยสารที่ ใหญ และสํ าคัญที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญที่สุดในภูมิภาค ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง มี
เนื้อที่ 29 ไร 50 ตารางวา ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินการสถานีขนสง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ 
จํากัด ใชเปนสถานีขนสงผูโดยสารระหวางจังหวัดเปนหลักเสนทางที่สําคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ - 
นครราชสีมา ประกอบดวย 
  1. ชานชาลาจอดรถโดยสาร จํานวน 111 ชองจอด พื้นที ่17,760 ตารางเมตร 

2. พื้นที่อาคารผูโดยสาร 28,416 ตารางเมตร 
3. ที่จอดรถสวนบุคคลประมาณ 250 คัน และรถจักรยานยนต ประมาณ 1,100 คัน 
4. หองสุขา จํานวน 76 หอง (หองสุขาชาย 24 หอง, หองสุขาหญิง 52 หอง) 
5. โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 68 เครื่อง 

  ปจจุบันสถานีขนสงฯ แหงที่ 2 มีรถโดยสารประจําทางเขาใชบริการเฉลี่ยวันละ 1,300 เที่ยว /วัน 
หรือประมาณ 470,000 เที่ยว/ป และมีผูโดยสารหมุนเวียนเขาใชบริการเฉลี่ย 30,000 คน/วัน หรือ
ประมาณ 11,000,000 ลานคน/ป 

  1. การบริการขนสงสาธารณะทางรถยนตโดยสารประจําทางในเขตเทศบาล 
2. รถยนตโดยสารประจําทาง และ รถโดยสารขนาดเล็ก ( รถสองแถว ) มีเสนทางเดินรถ 22 

เสนทาง จากจํานวน 20 สาย 
3. รถสามลอ มีทั้งรถสามลอเครื่อง และรถสามลอถีบรับจาง ใหบริการตามเสนทางในตัวเมือง 
4. รถมอเตอรไซครับจาง 
5. รถแท็กซี่มิเตอร (TAXI METER) มีจุดจอดรถอยูท่ีสถานีขนสงผูโดยสารนครราชสีมาแหงที่ 2 
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สถานีรถไฟนครราชสีมา 
ทางรถไฟ มสีถานีรถไฟสําคัญ 2 แหง คือ 

1. สถานีรถไฟนครราชสีมา เปนสถานีที่ใหญที่สุดของจังหวัดและใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ ตั้งอยูบริเวณถนนมุขมนตร ี

2. สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เปนสถานีรถไฟที่มีขนาดและความสําคัญรองลงมาจากสถานี
นครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณถนนจิระ 
  ทั้งสองสถานีมีขบวนรถผานขึ้น-ลอง วันละกวา 60 ขบวน โดยมีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียง 
เหนือ ผาน 2 สาย คือ 
  - สายกรุงเทพ - อุบลราชธานี ผานอําเภอปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน เมือง จักราชและหวยแถลง ความ
ยาวประมาณ 575 กิโลเมตร 
  - สายกรุงเทพ - หนองคาย ผานอําเภอปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน เมือง โนนสูง คง บานเหลื่อม (สายลํา
นารายณ) บัวใหญและบัวลาย ความยาวประมาณ 624 กิโลเมตร 
  6.5 การทองเที่ยว 

  จังหวัดนครราชสีมา มีรายไดจากการทองเที่ยว ในป พ.ศ.2557 จํานวน 13,511 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2556 ที่มีรายได จํานวน 12,794 ลานบาท จํานวนนักทองเที่ยว 7,063,059 คน 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2556 ที่มีนักเที่ยว จํานวน 6,804,563 คน แตจํานวนนักทองเที่ยว เปนชาวไทย 
6,930,725 คน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 132,334 คน (สหรัฐอเมริกา สูงที่สุด จํานวน 9,458 คน) 
คาใชจายเฉลี่ย 1,136.57 บาท/คน/วัน    
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จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยว คาใชจายตอวันตอคน และรายไดจากการทองเที่ยว สามารถ
วิเคราะหประเด็นทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาไดดังนี้ 

 จังหวัดมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวไทยเปนหลัก นโยบายการทองเที่ยว 
จึงควรอางอิงจากความตองการ และสภาพเศรษฐกิจของไทย 

 จังหวัดขาดจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ จึงควรมีนโยบายดานการประชาสัมพันธและการสราง 
ความตระหนักการทองเที่ยวตอนักทองเที่ยวตางชาติใหเพิ่มมากขึ้น 

  6.6 อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งหมด 2,632 โรงงาน เงินลงทุน 174,075.57 ลานบาท คนงาน 146,689 คน จําแนกได
ดังนี้ 

แยกตามจําพวกโรงงาน 

จําพวก จํานวนโรงงาน(โรงงาน) จํานวนเงินลงทุน(ลานบาท) จํานวนคนงาน(คน) 
2 642 1,620.93 5,032 
3 1,990 172,454.64 141,657 

รวม 2,632 172,075.57 146,689 

แยกตามขนาดการลงทุน 

ขนาดการลงทุน 
จํานวนโรงงาน

(โรง) 
จํานวนเงินลงทุน

(ลานบาท) 
จํานวนคนงาน

(คน) 
ขนาดเล็ก(เงินทุน ‹ 10ลานบาท) 1,673 4,224.73 18,003 
ขนาดกลาง(เงินทุน 10-100 ลานบาท) 692 23,346.83 29,404 
ขนาดใหญ (เงินทุน › 100 ลานบาท) 267 146,504.01 99,282 

รวม 2,632 174,075.57 146,689 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 6 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา 

อันดับที่ 1 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบอุปกรณชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส 

 ประเภทลําดับที่ 69,71,72,73,74(2),74(3) สาขาอุตสาหกรรมไฟฟา 
 มีจํานวนทั้งหมด 61 โรงงาน เงินลงทุน 29,048.89 ลานบาท คนงาน 37,912 คน 
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 ประกอบกิจการ จํานวน 58 โรงงาน เงินลงทุน 28,763.87 ลานบาท คนงาน 37,499 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 285.02 ลานบาท คนงาน 413 คน 
อันดับที่ 2 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานไฟฟา 
 ประเภทลําดับที่ 88 สาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 มีจํานวนทั้งหมด 47 โรงงาน เงินลงทุน 21,086.55 ลานบาท คนงาน 614 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 38 โรงงาน เงินลงทุน 15,931.34 ลานบาท คนงาน 521 คน 
  ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุน 5,155.21 ลานบาท คนงาน 93 คน 
อันดับที่ 3 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นสวนยานยนต และการตอตัวถังรถยนตหรือรถพวง 
 ประเภทลําดับที่ 77(1), 77(2), 67(8),65,64(2) สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 มีจํานวนทั้งหมด 122 โรงงาน เงินลงทุน 10,655.02 ลานบาท คนงาน 8,878 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 118 โรงงาน เงินลงทุน 10,346.52 ลานบาท คนงาน 8,770 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 308.50 ลานบาท คนงาน 108 คน 
อันดับที่ 4 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต แปงมันสําปะหลังและแปงมันสําเร็จรูป 
 ประเภทลําดับที่ 9(2) สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มีจํานวนทั้งหมด 31 โรงงาน เงินลงทุน 8,373.32 ลานบาท คนงาน 4,858 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 29 โรงงาน เงินลงทุน 7,498.32 ลานบาท คนงาน 4,624 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ จํานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 880.00 ลานบาท คนงาน 234 คน 
อันดับที่ 5 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
 ประเภทลําดับที่ 11(3) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 มีจํานวนทั้งหมด 3 โรงงาน เงินลงทุน 7,427 ลานบาท คนงาน 1,208 คน 
 ประกอบกิจการ จํานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 7,427 ลานบาท คนงาน 1,208 คน 
 ยังไมประกอบกิจการ –ไมม-ี 
อันดับที่ 6 กลุมอุตสาหกรรมการผลิต สีขาว 
 ประเภทลําดับที่ 9(1) สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มีจํานวนทั้งหมด 145 โรงงาน เงินลงทุน 3,766.70 ลานบาท คนงาน 1,521 คน 

เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 2558 กับ เดือนธันวาคม 2557 
• ภาพรวม 
 เดือนธันวาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จํานวน 2,632 โรงงาน
เงินลงทุน 174,075.57 ลานบาท คนงาน 146,689 คน เดือนธันวาคม 2557 จังหวัดนครราชสีมา มี
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจํานวน 2,665 โรงงาน เงินลงทุน 184,799.40 ลานบาท คนงาน 146,971 
คน 
 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลวพบวา ในเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง 33 โรงงาน คิดเปน 1.24% เงินลงทุนลดลง 38,110.40 ลานบาท คิดเปน 20.62% 
จํานวนคนงานลดลง 282 คน คิดเปน 0.19% 
• โรงงานตั้งใหม 
 เดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 4 โรงงาน เงินทุน 49.75 ลานบาท คนงาน 
25 คน เดือนธันวาคม 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม 5 โรงงาน เงินลงทุน 479.04 ลานบาท คนงาน 
171 คน  
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 เมื่อเปรียบเทียบ ในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว พบวาในเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งใหม ลดลง 1 โรงงาน คิดเปน 20% เงินลงทุน ลดลง 429.29 ลานบาท คิดเปน 89.61% 
และจํานวนคนงาน ลดลง 146 คน คิดเปนรอยละ 85.38% 
 *หมายเหตุ บริษัท ทีวีที กรีน เอ็นเนอรจี่ จํากัด ใบอนุญาตยังไมมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• โรงงานเลิกกิจการ 
 เดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมเลิกกิจการ 1 โรงงาน เงินทุน 11.32 ลานบาท คนงาน 
39 คน เดือนธันวาคม 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมเลิกกิจการ 1 โรงงาน เงินลงทุน 4.60 ลานบาท คนงาน 
7 คน 
 เมื่อเปรียบเทียบ ในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว พบวาในเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเลิกกิจการ เทาเดิม 1 โรงงาน เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 6.72 ลานบาท และจํานวนคนงาน เพิ่มขึ้น 
32 คน 
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา รายสาขา (21 สาขา) ประจําเดือนตุลาคม 2558 
 

ลําดับ ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
จํานวน

(โรงงาน) 
เงินทุน 

(ลานบาท) 
คนงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 442 17,246.10 9,005 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 273 23,420.49 16,080 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 20 7,858.10 1,284 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 48 3,217.61 13,163 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 31 987.89 6,869 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 10 336.91 1,863 
7 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 140 4,235.36 3,559 
8 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 56 515.04 1,815 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 10 359.82 236 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 16 508.62 418 
11 อุตสาหกรรมเคมี 66 5,805.74 2,043 
12 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 18 800.91 300 
13 อุตสาหกรรมยาง 24 2,569.48 1,972 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 123 11,802.43 15,824 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 332 4,527.47 5,182 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 11 4,457.17 1,037 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 203 6,106.30 4,871 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักกล 187 8,353.33 13,585 
19 อุตสาหกรรมไฟฟา 57 24,860.03 28,015 
20 อุตสาหกรรมขนสง 275 12,041.88 9,575 
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 288 34,035.61 10,025 

รวม 2,630 174,046.30 146,711 
ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

1 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนภูชิดฟา องุนสดไรเมล็ด
ปลอดสารพิษ 

5 ม.19 ถนนปากชอง-ลําสม
พุง ต.ปากชอง อ.ปากชอง                  
จ.นครราชสีมา 

4 

2 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนพรมชน องุนสด 1/6 ม.12 ต.วังกะทะ                 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

5 

3 อาหาร พืชผัก ผลไม ไรองุนคุณหวาน องุนสด 86 ถนนวัดมกุฏคีรีวัน ต.โปง
ตาลอง อ.ปากชอง                    
จ.นครราชสีมา 

5 

4 อาหาร พืชผัก ผลไม นายราญ พรมบุตร ผักเมืองหนาว 227 ม.5 ต.ไทยสามัคคี             
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

3 

5 อาหาร พืชผัก ผลไม สวนแมหมอน มัลเบอรรีผ่ลสด 201 ม.5 ต.วังหมี อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา 

3 

6 อาหาร น้ําผึ้ง น้ําผึ้งบุญวัฒน น้ําผึ้งบรรจุขวด 479 ซอยรวมมิตร ถนนพิชัย
สงคราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

4 

7 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลผลติ
เกษตรอินทรียตําบล
บัลลังก 

ขาวกลองไรซเบอรี ่ 3 ต.บลัลังก อ.โนนไทย                   
จ.นครราชสีมา 

4 

8 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

นายสิงหทอง แกว
เพ็ชรมะดัน 

ขาวไรซเบอรรีเ่พื่อ
คนรักสุขภาพ 

5 ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา 

4 

9 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

กลุมโรงเรียนชาวนา
เกษตรอินทรียบานเตย 

ขาวมะลิคดัพิเศษ 75/2 ต.กระเบื้องใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

10 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

วิสาหกิจชุมชน 
C.N.P 

ขาวไรซเบอรรี,่มะลิ 
105 (อินทรีย) 

51 ม.5 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง       
จ.นครราชสีมา 

4 

11 อาหาร ขาวกลองและ
ขาวสาร 

ขาวหอมมะลิปลอด
สารพิษ 

ขาวหอมมะลิปลอด
สารพ ิ

125 ม.1 ต.เมืองยาง                
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 

12 อาหาร ขนม รานนอยขนมไทย กลวยเบรคแตก 138 ม.- ถนนจอมสุรางค
ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

13 อาหาร ขนม กลุมวิสาหกิจชุมชน
ลอดชองสิงคโปร
แหง 

ลอดชองสิงคโปร
แหง 

74 ต.คูขาด อ.คง                       
จ.นครราชสีมา 

4 

14 อาหาร ขนม ศูนยพัฒนาชุมชน
แมบานหอกลอง 

ขาวตังหมูหยอง 67 ม.7 ต.ดานจาก อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา 

5 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

15 อาหาร ขนม กลุมแมบาน
วิสาหกิจชุมชน
ทองมวนเปรมชัยบิง
มิตรภาพ 

ขนมทองมวน             
รสกลวยหอม 

73 หมู11 ม.11 ต.บิง             
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1 

16 อาหาร ขนม ฑัชชา ขนมเปยะไส                 
ถั่วทองงาดํา 

64 ม.1 ถนนนครราชสีมา-
ปกธงชัย ต.ธงชัยเหนือ           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

17 อาหาร ขนม วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร
บานปอนางเหริญ 

ขาวแตน                  
ขาวกลองดํา 

35 ม.6 ต.เกษมทรัพย           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

1 

18 อาหาร ขนม กระยาสารทแม
ปราน ี

กระยาสารท 99 ม.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

5 

19 อาหาร ขนม รักษกัญจเบเกอรรี ่ แครกกี้                  
(ทอฟฟทารต) 

142 ม.2 ถนนพิมาย-ชุมพวง 
ต.รังกาใหญ อ.พิมาย                
จ.นครราชสีมา 

1 

20 อาหาร ขนม รานลูกกระเทียม ซาลาเปาใสหมูแดง 841 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน            
จ.นครราชสีมา 

4 

21 อาหาร ขนม บานขนมสมมาศ ขนมเปยะ 12 ไส 246 ม.5 ต.อุดมทรัพย            
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

22 อาหาร ขนม กลุมพัฒนาอาชีพ
ขนมบานโนนเมือง 

ขาวแตนสมุนไพร 10 ม.3 ต.สีดา อ.สีดา                
จ.นครราชสีมา 

4 

23 อาหาร ขนม กลุมถั่วตัดงาตัด รวง
ทอง 

ถั่วตัดงาขาว-งาดํา 33/1 ม.3 ต.หนองงูเหลือม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ                 
จ.นครราชสีมา 

4 

24 อาหาร น้ําพริก กลุมสตรตีําบลจอ
หอ 

น้ําพริกจอหอ 19 ม.12 ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

4 

25 อาหาร น้ําพริก กลุมอาหารแปรรูป
บานลุงถอน 

พริกปน 48 ต.ศรลีะกอ  อ.จักราช               
จ.นครราชสีมา 

3 

26 อาหาร น้ําพริก หมี่กระโทกปา
เปลื้อง 

น้ําปรุงรสหมี่โคราช 1 ม.8 ต.โชคชัย อ.โชคชัย            
จ.นครราชสีมา 

5 

27 อาหาร น้ําพริก กลุมแมบาน
เกษตรกรบานหนอง
โพธิ ์

น้ําพริกนรก 38/1 ม.6 ต.ชีวึก              
อ.ขามสะแกแสง                  
จ.นครราชสีมา 

5 

28 อาหาร น้ําพริก กลุมแปรรูป
ผลิตภณัฑ
การเกษตร 

น้ําปรุงพรอมหมี ่ 76 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย               
จ.นครราชสีมา 

5 

29 อาหาร น้ําพริก โคราช ซอส 
(อุตสาหกรรม) 

น้ํายํา 99 ม.9 ถนนยุทธศาสตร            
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                     
จ.นครราชสีมา 

5 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

30 อาหาร น้ําพริก หจก.ครอบครัวน้าํ
พริกไทย 

น้ําพริกปลาราบอง 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                  
จ.นครราชสีมา 

5 

31 อาหาร น้ําพริก หจก.สองพ่ีนอง
น้ําพริกแมปราณ ี

น้ําพริกปลารา             
ทรงเครื่อง 

1/12 ถนนหนองกะจะ                  
ต.ปากชอง อ.ปากชอง                  
จ.นครราชสีมา 

4 

32 อาหาร น้ําพริก น้ําพริกไทยแมจรัส
ศร ี

น้ําพริกไทย 120 ม.19 ต.ชองแมว              
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

4 

33 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

สุมาลี กระทียมโทน
ดอง 

กระเทียมโทนดอง 180/1 ม.- ถนนเบญจรงค      
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

5 

34 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรเทวาสุข
สันต 

กลวยอบมวน 181 ม.16 ต.หนองกราด           
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

4 

35 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

หมี่พรอมน้ําปรุง
สําเภาทอง 

หมี่พรอมน้ําปรุง 176 ม.18 ต.ตะคุ              
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

36 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

บริษัท ชื่นฟารม 
จํากัด 

เห็ดกรอบ 161/2 ม.5 ต.สุขเกษม             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

3 

37 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรหนองขุน 

กลวยอบเกลือ 102 ม.4 ต.ขามทะเลสอ            
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมีา 

3 

38 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

นายศิริศักดิ ์ แยมศรี 
/ หจก.ไรซับสมบูรณ 

วานหางจระเขใน
น้ําเชื่อม ตรา S&V 

99 ม.14 ถนนมิตรภาพ            
กม.90 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

4 

39 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบาน
เกษตรกรตําบล
หนองน้ําแดง 

มะมวงแชอิ่ม 9 ม.4 ต.หนองนํ้าแดง            
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

1 

40 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

บจก.แองโกล  
สยามมารทเนริส 

Greenme แหนม
เห็ดออแกนิก 

888 ถนนนิคมสรางตนเองลํา
ตะคอง ต.หนองสาหราย        
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

3 

41 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

นางชื่นนภา พิมม ี แหนมเห็ด 47 ม.11 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

42 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

แหนมเห็ดแมนุย แหนมเห็ด 55 ม.11 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

3 

43 อาหาร ผักและผลไม
แปรรูป 

กลุมแมบานแปรรูป
กลวยบานทํานบ
พัฒนาใต 

กลวยกวน 7 ม.12 ต.หนองหอย             
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

1 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

44 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กลุมสตรไีขเค็มพอก
ดินสอพองของบาน
กลวยจอหอ 

ไขเค็มพอกดินสอ 31/2 ม.2 ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

45 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

พรรณกาญจนฟูด 
(แหนมมยุรญิโคราช) 

หมูยอสมุนไพร 169 ม.2 ต.หมื่นไวย อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

46 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นางอัจฉรานันท  
เลิศแสงธรรม 

กุนเชียงหม ู 126 ม.8 ถนนมิตรภาพ            
ต.โตนด อ.โนนสูง                   
จ.นครราชสีมา 

 

47 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
ไขเค็มบานสําลาย 

ไขเค็มดินสอพอง 1 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย                     
จ.นครราชสีมา 

 

48 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

เจนกกุนเชียง กุนเชียงหมู(เจนก) 147/1 ถนนคุรุสามัคคี               
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

49 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

สายสุนยี เหลืองจารุ 
(กุนเชียงเจเค็ง) 

กุนเชียงหมูเจเค็ง 193 ซอย- ถนนเทศบาล 26 
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

50 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจอวน กุนเชียงปลา 110 ม.7 ต.กลางดง                 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

51 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

โรงงานกุนเชียง           
เจเอ็ง 

กุนเชียงหมูเจเอ็ง 365 ม.2 ต.หนองสาหราย   
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

52 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นายชุชาติ เหลือง
จารุ/กุนเชียงเจ
แหมม 

กุนเชียงปากชอง 95/1-2 ถนนคุรุสามัคคี            
ต.ปากชอง อ.ปากชอง               
จ.นครราชสีมา 

 

53 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

นางสาวสมประสงค 
เหลืองจาร ุ

กุนเชียงหมูตนตํา
หรับ(สูตรพิเศษ) 

122-124 ถนนคุรุสามัคคี   
ต.ปากชอง อ.ปากชอง             
จ.นครราชสีมา 

 

54 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจนอย ตรา
หมูหาดาว 

กุนเชียงหม ู 130 ถนนคุรุสามัคคี               
ต.ปากชอง อ.ปากชอง              
จ.นครราชสีมา 

 

55 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

กุนเชียงเจดา กุนเชียงหม ู 538,540,542 ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

56 อาหาร เนื้อสัตว นม ไข
แปรรูป 

อองนอย อองนอยกุนเชียงหมู 
สูตร 1 

12/2 ซอย1 แยก2 ถนน
เทศบาล 26 ต.ปากชอง         
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

57 อาหาร ประมงแปรรูป ปลาสมตะเพียนไร
กางตราคณุยาย 
ทองวัน 

ปลาสมตะเพียนไร
กาง ตราคุณยาย
ทองวัน 

1091 ซอย9 ถนนเบญจรงค 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

58 อาหาร ประมงแปรรูป กลุมอาชีพผลติปลา
สมไรกาง สูตร
สมุนไพร 

ปลาสมปลานลิ 247 ม.8 ซอยโชคอนันต           
ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

59 อาหาร ประมงแปรรูป รานตี๋ใหญ หอยจอปู Premium 309 ม.3 ถนนโชคชัย-ครบุรี 
ต.แชะ อ.ครบุรี                        
จ.นครราชสีมา 

 

60 อาหาร ประมงแปรรูป บริษัทผลติภณัฑ
อาหารสุนี จํากดั 

ไสกรอกปลายอ 140/10 ม.2 ถนนมิตรภาพ 
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว                  
จ.นครราชสีมา 

 

61 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

บริษัท ปงหง่ีเชียง 
ฟูด โปรดักส จํากัด 

กุนเชียงปงหงีเ่ชียง 3411 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา                 
จ.นครราชสีมา 

5 

62 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

โรงงานพรทิพย           
(น่ํางวน) 

ขาวตังหมูหยอง 551/5-6  ถนนมิตรภาพ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

5 

63 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หางหุนสวนจํากัด 
เศรษฐีสาว 

ขาวตังหมูหยอง 3393 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา                
จ.นครราชสีมา 

1 

64 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

นาง ณัฎอาริยา    
วิจิตรโคกกรวด 

ผัดหมีโ่คราช            
(เรือนจันทกาญ) 

255 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

65 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

นาง ภัทสร ฉิ่งสูง
เนิน 

คั่วหมี่โคราชกรอบ 461/2 ถนนพายัพทิศ           
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา        
จ.นครราชสีมา 

4 

66 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เฮียต๋ําผดัหมี่โคราช
สูตรเจออย 

เฮียต๋ํา ผัดหมี่โคราช
สูตรเจออย 

25/5 ซอยมิตรภาพ ถนน
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

67 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

โรงงานผลติเสนหมี่
ภานุเจรญิ 

หมี่โคราช 148 ม.5 ถนนโนนไทย-คง  
ต.หนองหัวฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

3 

68 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกร
บานโคกส ี

ขาวโปง 20 ม.1 ต.วังไมแดง               
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

1 

69 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงแมนางตุย 

หมี่พรอมน้ําปรุง             
แมนางตุย 

127/2 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

4 

70 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เอิญ ผัดหมี่โคราช ผัดหมีโ่คราช 65 ม.14 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

 

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

71 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงตราลุงแดง 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงตราลุงแดง            
รสดั้งเดิม 

127 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

4 

72 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมอาชีพสหกรณ
ผัดหมีเ่มืองปก(หมี่
โคราชหาดาว) 

หมี่โคราชพรอมซอส
ผัดหมีส่ําเร็จรปูตรา
หาดาว 

546/9 ม.10 ถนนวุฒิ
ประไพ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

5 

73 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กลุมอนุรักษเสนหมี่
ตะคุ(หมีต่ะคุแพ
ดาว) 

ผัดหมีโ่คราชแพดาว
(ชนิดเวฟได) 

99/8 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย               
จ.นครราชสีมา 

4 

74 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

กตัญุตา ราชาหมี่
แมยา 

กตัญุตา ราชาหมี่
แมยา 

131 ม.5 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

75 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่แมตุ หมี่แมตุ 563/6 ม.10 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

3 

76 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงชนาทิพย 

หมี่โคราชพรอมน้ํา
ปรุงชนาทิพย 

130 ม.2 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

77 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

เจนองเม็ดมะมวง 
หิมพานต 

เม็ดมะมวงหิมพานต
ทอดกรอบ 

163/6 ม.5 ต.สุขเกษม         
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

78 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่โคราชตําหนัก
ทองพรอมน้ําปรุง 

ผัดหมีโ่คราชตําหนัก
ทอง พรอมน้ําปรุง 

671/1 ม.10 ถนนราชสีมา-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

79 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงตรานรารักษ 

หมี่ตะคุพรอมน้ํา
ปรุงตรานรารักษ รส
เผ็ดกลาง 

4/1 ม.1 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

80 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรบานโนน
สวาง 

ขาวแตน (งาดํา)         41 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว              
จ.นครราชสีมา 

1 

81 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิภาดา จันทรศิริสุข
(ขาวตังวิภารสทิพย) 

ขาวตังหนาหมูหยอง 107 ม.4 ต.บานใหม                  
อ.หนองบญุมาก                           
จ.นครราชสีมา 

3 

82 อาหาร ขาวและธัญพืช
แปรรูป 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
ขนมแปรรูปสมุนไพร 

ขาวเกรียบสมุนไพร 88/2 ม.11 ต.พระพุทธ            
อ.เฉลิมพระเกียรติ                  
จ.นครราชสีมา 

1 

83 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.อังเคิล เฮง 
แอนด ซัน 

สยามเดอลาตูรเซมดิ
รา 

248 ต.กลางดง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 

84 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.กรีนวิลลาฮิล ชาโตเดอพญาเย็น 201 ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 

85 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

หจก.เจ็ทแอนดยีนศ 
๒๐๐๒ 

สุราขาวบานมะดัน 262 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

86 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

เฉากวยโบราณ               
เจออยโคราช 

น้ําเฉากวยโบราณ 192/1 ถนนมนัส ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา                     
จ.นครราชสีมา 

4 

87 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
สมพรสมุนไพร 

น้ําวานกระชายดํา 507 ซอย14/23 ถนนเดช
อุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

5 

88 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

ขุมกาแฟสุดขอบฟา กาแฟอาราปกาดง
มะไฟโคราช 

256 ต.มะเกลือใหม อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 

4 

89 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สะออนฟารม ชาแกนตะวัน 95 ต.ขามทะเลสอ              
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมีา 

4 

90 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สหกรณการเกษตรสี
คิ้ว  จํากัด 

นมปรุงแตงพาส
เจอรไรสกลิ่นสตรอ
เบอรี่ ตรานมโค-ราช 

402 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ          
ต.สีคิ้ว อ.สคีิ้ว จ.นครราชสีมา 

4 

91 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมน้ําดืม่ไผทิพย น้ําดื่มไผทิพย 264 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว        
จ.นครราชสีมา 

 

92 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

น้ําองุนภิรมย น้ําองุน ตราภิรมย 49/5 ถนนมิตรภาพ              
ต.พญาเย็น อ.ปากชอง                       
จ.นครราชสีมา 

4 

93 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมแปรรูปผลไม
กลางดงวิลเลจ 

น้ําองุนภูริสา ตรากล 248/3 ต.กลางดง             
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

4 

94 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

บานไรสานฝน           
(คุณสุพร แกวทิพย) 

เจี่ยเลี้ยงพลัส 191/1 ถนนมิตรภาพ                
ต.หนองนํ้าแดง อ.ปากชอง          
จ.นครราชสีมา 

4 

95 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

กลุมแมบานพุทธ
เกษตรวัดหนองหัว
แรต 

เครื่องดื่มสมุนไพร 65 ม.8 ต.แหลมทอง               
อ.หนองบญุมาก                          
จ.นครราชสีมา 

4 

96 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

นายสัมฤทธิ ์บุษษะ    
(บานไรภูฟา) 

น้ําองุน 100% 12 ถนนบานคลองบง              
ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว            
จ.นครราชสีมา 

5 

97 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

วังภูหมอกฟารม น้ํามัลเบอรรี1่00% 14 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา 

5 

98 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

สวนองุนพันเกา น้ําองุน 512/4 ต.วังน้ําเขียว            
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

99 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

ฟาประทานฟารม น้ําองุน 111/1 ต.วังน้ําเขียว              
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

100 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

นายสุกิจ เกียรตโิพธิ ์ 
( ตอยออเรนท) 

น้ําสม 25% 
ตราตอย 

183 ม.13 ต.พระพุทธ          
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

101 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล 

น้ําดื่มกุหลาบเฟรช น้ําดื่มกุหลาบเฟรช 68 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสมีา 

 

102 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สายบัว สาระไทย ผาไหม 36 ม.5 ถนนเพชรมาตุคลา 
ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสมีา 
จ.นครราชสีมา 

 

103 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานซับ
ระวิง 

ผาฝายน้ําไหล 131 ต.ลําเพียก อ.ครบุรี        
จ.นครราชสีมา 

 

104 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผามัดหมี่กี่
กระตุกบานหนอง
ขนาก 

ผามัดหมี ่ 48 ม.5 ต.สุขไพบลูย            
อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา 

4 

105 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
พะงาดเหนือพัฒนา 

ผาไหมคลมุไหล 17 ม.12 ต.ขามสมบรูณ       
อ.คง จ.นครราชสมีา 

4 

106 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมทอผาไหมบาน
หวยทราย 

ผาคลมุไหล 86 ม.6 ต.หนองมะนาว         
อ.คง จ.นครราชสมีา 

 

107 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
สระหลวง 

ผาพื้นเรยีบ 5 ม.3 ต.ขามสมบูรณ อ.คง   
จ.นครราชสีมา 

4 

108 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
หมอนไหมบาน
หนองมวง 2 

ผาไหมคลมุไหลสี
ธรรม 

228 ม.12 ต.หนองมะนาว 
อ.คง จ.นครราชสมีา 

 

109 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทอผาฝายบานชอ
บูรพา 

ผาฝายทอมือ 37 ม.7 ต.ชอระกา                  
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

4 

110 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมและ
ผาฝายบานพระ
นารายณ 

ผาไหมหางกระรอก
สีธรรมชาต ิ

189/1 ต.คลองเมือง             
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

4 

111 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาดาย
ประดิษฐ 

ผามัดหมี่ดาย
ประดิษฐ 

152 ม.4 ต.คลองเมือง          
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

 

112 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบาน
หนองขามนอย 

ผาไหมลายมัดหมี ่ 180 ม.4 ต.คลองเมือง            
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

 

113 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาจักรเพชร
ไหมไทย 

ผาไหมมัดหมี ่ 38 ต.คลองเมือง อ.จักราช  
จ.นครราชสีมา 

 

114 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ผาทอมือบานกุดโดก ผามัดหมี ่ 18 ม.8 ต.บานเกา อ.ดานขุน
ทด จ.นครราชสีมา 

3 

115 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาทอมือบาน
กลาง 

ผามัดหมี ่ 1 ม.4 ต.บานเกา อ.ดานขุน
ทด จ.นครราชสีมา 

 

116 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หญาคา 

ผาไหมมัดหมี ่ 65/1 ม.6 ต.ขุนทอง           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

117 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาขิด              
บานดานชาง 

ผาขิด 97 ต.หวยยาง อ.บัวใหญ             
จ.นครราชสีมา 

3 

118 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม           
บานหนองไขผํา 

ผาไหมมัดหมี ่ 72 ม.10 ต.หนองแจงใหญ 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

4 

119 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม              
บานหนองกระทุม 

ผาไหมมัดหมี ่ 114 ม.2 ต.หนองบัวสะอาด 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

120 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม         
บานหนองเม็ก 

ผาไหมมัดหมี ่ 39/1 ม.9 ต.ดานชาง          
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

121 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม        
บานรกฟา 

ผาไหมลายขัด
พื้นฐาน 

29 ม.11 ต.ดานชาง            
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

4 

122 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
บานเพ็ดนอย 

ผาไหมหางกระรอก 38 ม.2 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

 

123 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม ผาไหมมัดหมี ่ 182 ม.1 ต.หันหวยทราย      
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

 

124 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม          
บานดอนสามคัค ี

ผาทอมือลายขดั 209 ม.17 ต.กระทุมราย        
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

4 

125 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมสตรีแมบานทอ
ผาไหมบานตลาด
ไทร 

ผาไหมมัดหมี ่ 144 ม.6 ต.ตลาดไทร             
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

 

126 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาพื้นเมือง
บานโนนสมบรูณ 

ผาไหมมัดหมี ่ 6 ม.7 ต.ดอนมัน อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 

 

127 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองชองแมว 

ผาไหมมัดหมี ่ 46/1 ม.2 ต.หันหวยทราย  
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

4 

128 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน อิศราผาไทย ผาไหมบาติก 556 ถนนศรีพลรัตน ต.เมือง
ปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

129 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน อรุณเรื่อไหมไทย ผาไหมมัดหมี ่ 611/25 ม.10 ต.เมืองปก  
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

130 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานธนาพรไหมไทย ผาไหมลายขัด 208/1 ถนนสมเด็จรพะ
ธีรญานมุนี ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

131 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ศูนยพัฒนาภูมิ
ปญญาอาชีพปก
ธงชัย 

ผาไหมมัดหมี่สี
ธรรมชาต ิ

64 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

132 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน แตว ไหมไทย ผาทอลายขดั 377/5 ถนนศรีพลรัตน         
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย                  
จ.นครราชสีมา 

5 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

133 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สําเนียงไหมไทย ผาทอมือลายขดั 258 ม.7 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

134 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ติ๋มไหมไทย ผาไหมมัดหมี่หาง
กระรอก 

645/1 ม.1 ถนนปกธงชัย-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

135 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนผา
ไหมลายไทยบานจะ
โปะ 

ผาทอมือลายขดั 147/1 ม.2 ซอย6           
ถนนอินทวัฒน ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

136 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมหัตกรรม           
ผาไหมบานดู 

ผาไหมยกดอกสี
ธรรมชาต ิ

29 ม.6 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

137 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน เกษรไหมไทย ผาหางกระรอก 316/2 ม.2 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

138 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ราตรไีหมไทย ผาไหมมัดหมี ่ 51 ม.8 ถนนปกธงชัย-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

139 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมบานจะ
โปะ 

ผาไหมหางกระรอก 60/1 ม.2 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

140 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผูประกอบการ
ทอผาไหม และเขยีน
ผาบาติก 

ผาไหมลายขัด 143 ม.7 ถนนสมเด็จพระธีร
ญาณมุณี ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

4 

141 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมมัดหมี่
ทอมือชุมชนธงชัย 

ผาทอมือลายขดั 78 ม.2 ซอย6 ถนน
อินทวัฒน ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

142 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอนุรักษผาไหม
ทอมือ 

ผาทอมือลายขดั 63/3 ม.2 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

143 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมทอมือ          
ปกธงชัย 

ผาทอลายขดั 118/2 ม.7 ถนนสืบศิริ     
ต.นกออก อ.ปกธงชัย            
จ.นครราชสีมา 

 

144 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานบุญคุมไหมไทย ผาทอมือลายขดั 653/1 ม.10 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

145 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน บริษัทเมืองยาซลิ 
เคน (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ผาทอมือลายขดั 39 ม.8 ซอยสุขสันต ถนน
สืบศิริ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

 

146 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานมัชชาดาไหม
ไทย 

ผาทอลายขดั 118/1 ม.7 ถนนสืบศิริ      
ต.นกออก อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

147 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สุเมธไหมไทย ผาไหมพื้นเรยีบ 518 ม.1 ซอย 4 ถนนเทพ
ธงชัย ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

5 

148 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน นอยไหมแกว ผาทอลายขดั 179/12 ม.13  ถนนปก
ธงชัย-กบินทรบุรี ต.เมืองปก 
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

149 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ไหมไทยไพริน ผาไหมหางกระรอก
ประยุกต 

29 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย      
จ.นครราชสีมา 

4 

150 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมผาไหมคุณยา ผาทอลายขดั 629/2 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

151 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมทองสุรนาร ี ผาไหมมัดหมี ่ 189/5 ม.2 ถนนอินทวัฒน 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย           
จ.นครราชสีมา 

5 

152 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน รานทองมีไหมไทย ผาทอมือลายขดั
พื้นฐาน 

200 ม.6 ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

153 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สมหวังผาไทย ผาทอลายขดั 385 ม.10 ต.เมืองปก          
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

154 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน สหกรณการเกษตร
ผาไหมปกธงชัย
จํากัด 

ผาทอลายขดั 29 ม.17 ซอย- ถนนโคราช-
กบินทรบุรี ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

155 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนทอ
ผาไหมและดอกไม
ประดิษฐบานมาบ
เชือก 

ผาไหมหางกระรอก 86 ม.7 ต.ธงชัยเหนือ            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

156 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ภารดผีาไทย ผาไหมมัดยอมสี
ธรรมชาต ิ

19/1 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

157 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมแพรซลิค         
ปกธงชัย 

ผาทอมือลายขดั 145/1 ม.2 ถนนอิทนวัฒน 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย            
จ.นครราชสีมา 

5 

158 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไทย
ลายขิด 

ผาทอ 110 ม.5 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 

159 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
มัดหมี่บานทับสวาย 

ผาคลมุไหล 411 ต.ทับสวาย อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

4 

160 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมไหมไทยหลุง
ประดู หมู12 

ผาพันคอ 17 ม.12 ต.หลุงประดู           
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

4 

161 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน เปนสุขไหมไทย ผาไหมทอมือลายขัด 117 ม.2 ต.หวยแคน              
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

162 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
มัดหมี่ บานลุงประดู 

ผาไหมมัดหมี ่ 46 ม.7 ต.ทาลาด อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 

 

163 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาเทศบาล
ตําบลสูงเนิน 

ผาเงี่ยงนางดํา 111 ม.1 ถนนฝตรสมัพันธ 
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสมีา 

 

164 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทอผาบานโนนกุม 

ผายกดอกลายชอ
ทิพย 

38 ม.2 ซอย10 ต.มิตรภาพ 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

165 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอผาบานหนองกก  
หมูที ่ 1 

ผาซิ่นยวน 28 ต.หนองบัวนอย อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

5 

166 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หินตั้ง 

ผาไหมมัดหมี ่ 11 ต.วังหิน อ.โนนแดง          
จ.นครราชสีมา 

 

167 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
บานปาตะแบง 

ผาไหมมัดหมี ่ 40 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ         
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 

168 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานเมือง
ยาง 

ผาดายประดิษฐ
มัดหม 

240 ม.1 ต.เมืองยาง        
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 

169 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาดาย
ประดิษฐบานยาง
นอย 

ผาดายประดิษฐ 50/1 ม.11 ต.เมืองยาง         
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

 

170 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมอาชีพ
แมบานทอผาดวยกี่
กระตุก 

ผามัดหมี ่ 200/2 ต.สระพระ           
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

4 

171 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
ปลักอีแรต 

ผาไหม 157 ม.1 ต.ชองแมว           
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

3 

172 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาลายขิด
บานหนองจาน 

ผาพันคอ 44 ม.4 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

5 

173 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
ดวยกี่กระตุกบาน
หนองขาม 

ผาไหมมัดหมี ่ 23 ม.12 ต.โนนจาน             
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

 

174 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมอาชีพทอผา
บานหนองแวง 

ผาลายตัดเสื้อ 96 ม.1 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

5 

175 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
โนนดู-โนนจาน 

ผาไหมพื้นเรยีบ 1 ม.2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

4 

176 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบานเกษตรกร 
คึมมะอ-ุสวนหมอน 

ผาไหมโอเวอรชอ็บ 62/1 ม.3 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

5 

177 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน นายศักดา แสงกัน
หา 

ผาคลมุไหล  ุ62/1 ม.3 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

5 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

178 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาหนองหวา
ผาหลากส ี

ผาพันคอ 135 ม.7 ต.หนองหวา           
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

 

179 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน ทอผาและเสื่อกก ผาพันคอ 46 ม.4 ต.หนองหวา               
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

4 

180 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานหญา
คา 

ผามัดหมี ่ 39 ม.5 ต.สีดา อ.สีดา                 
จ.นครราชสีมา 

 

181 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบาน
หนองแก 

ผาฝายมัดหมี ่ 3 ต.สดีา อ.สดีา                
จ.นครราชสีมา 

 

182 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองตาดใหญ 

ผาคลมุไหล 78 ม.1 ต.หนองตาดใหญ       
อ.สีดา จ.นครราชสมีา 

 

183 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
หนองเทียมพัฒนา 

ผาคลมุไหล 36/1 ต.สดีา อ.สีดา                 
จ.นครราชสีมา 

 

184 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมภาดาผาไทย
บานหนองไขเหี้ย 

ผาสไบ 27 ม.11 ต.สีดา อ.สดีา              
จ.นครราชสีมา 

4 

185 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหมบาน
แฝก-โนนสําราญ 

ผาคลมุไหล 122 ม.3 ต.สามเมือง อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา 

 

186 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาไหม
บานเมืองสูง 

ผาคลมุไหล 27 ม.8 ต.หนองตาดใหญ          
อ.สีดา จ.นครราชสมีา 

 

187 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผาผืน กลุมทอผาบานดอน
เต็ง 

ผาพันคอฝาย 5 ม.5 ต.หนองตาดใหญ         
อ.สีดา จ.นครราชสมีา 

5 

188 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา กลุมพัฒนาอาชีพ
เมืองยาโม 

เสื้อผาฝายมัดหมี่  356 ซอย12 ถนนสืบศิริ        
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

4 

189 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา ผาไทยดีไซน เสื้อสําเร็จรูป ผาไหม 259/2 ถนนพายัพทิศ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

190 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา รานฟาฝนไหมไทย เสื้อสตร ี 1 ซอยสริิจินดา ถนนจอมพล 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

191 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา น.ส.เจียม   จีนมะ
เริง 

เสื้อไหมแกว 449/1 ม.13 ถนนสุร
นารายณ ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

192 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา นางลําใย  วงศวิเศษ
สมใจ 

ชุดแซคดายถัก 188/32 ถนนมิตรภาพ 8  
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

193 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา กลุมตดัเย็บเสื้อผา
สําเรจ็รูป 

เสื้อสําเร็จรูปเด็ก 156 ม.14 ถนนสุรนารายณ 
ต.กําปง อ.โนนไทย                     
จ.นครราชสีมา 

2 

194 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา ฅญาบาติก ชุดเดรส็ 244/4 ถนนประชาอุทิศ         
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย                 
จ.นครราชสีมา 

5 

195 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา รานเจาสาวไหมไทย ชุดเสื้อสตรสีําเร็จรูป 397 ม.10 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

4 

196 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา นางสาวจิตราพร    
วัชรเมฆินทร 

ชุดสตร ี 171 ม.14 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

197 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา chattara เสื้อสตร ี 664-665 ม.8 ถนนสืบศิริ 
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

5 

198 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา เฉลียวไหมไทย ชุดเสื้อผาไหม
สุภาพบุรุษ
(พระราชทาน) 

78/9 ม.8 ต.เมืองปก             
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

199 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา รานวัชรไหมไทย เสื้อสําเร็จรูปชาย 151 ม.14 ถนนราชสีมา-
กบินทรบุรี ต.ธงชัยเหนือ           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

5 

200 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา เครือศรไีหมไทย เสื้อมัดยอม 666 ม.10 ซอย- ถนนศรีพล
รัตน ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

4 

201 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา กลุมแปรรูป
ผลิตภณัฑจากผา
ชุมชนหลุงประดู 

เสือ้ผาสําเร็จรูป 51 ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

 

202 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา กลุมทอผาไหม
พื้นเมือง 

ผาไหมหางกระรอก 37/2 ม.4 ต.บัวลาย            
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

 

203 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมทอผาไทย  แปร
รูป 

ชุดเสื้อผาสําเร็จรปู
หญิง (ลาย
ผาขาวมา) 

71 ม.2 ต.หนองหวา            
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

3 

204 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา บุญสิรเิสื้อสตร ี เสื้อเชิ๊ตผา cotton 83 ม.5 ต.พระพุทธ อ.เฉลมิ
พระเกียรติ จ.นครราชสมีา 

3 

205 ผา เครื่อง
แตงกาย 

ผลิตภณัฑเสื้อผา โรฟางเซ 
(Rofangse) 

เสื้อสําเร็จรูป โรฟาง
เซ (Rofangse) 

2/4 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

 

206 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางนันทนา     
ยุทธนานันท 

กระเปาผาสตร ี 560/1 ซอย14 ถนน 30 
กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
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ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
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ระดับ 
ดาว 

207 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางสุประวณี          
ฉัตรมาลีรตัน 

กระเปาผา 267/10 ซอยมิตรภาพ 15 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง           
อ.เมืองนครราชสมีา              
จ.นครราชสีมา 

4 

208 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางบุญศรี งามสวาง มาลัยคอพระรถ 436 ซอยมิตรภาพ 15   
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง             
อ.เมืองนครราชสมีา                    
จ.นครราชสีมา 

 

209 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย สมปองลูกปด
(เครื่องประดบั) 

คริสตัลสายนาฬิกา 525/1 ถนนเดชอุดม             
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

210 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย ดาราณี ดวงมณ ี กระเปาผา Hand 
made (ชนิดคลอง
แขน) 

1101 ซอย11 ถนนเดชอุดม 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

211 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย จุฑามาศ แฮนดเมด กระเปาเดคูพาท 286/112 ม.6 ต.ในเมือง       
อ.เมืองนครราชสมีา                     
จ.นครราชสีมา 

1 

212 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมศิลป
ประดิษฐบานพนา
หนองหิน 

กระเปา 49 ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี             
จ.นครราชสีมา 

 

213 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมอาชีพสตรี
กระเปาถักบานบุ
มะคา 

กระเปาถักจากเชือก
รม 

72 ม.1 ต.มาบตะโกเอน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา 

 

214 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมแมบานหนอง
โสน-สุขสําราญ 

กระเปาสานจากเอ็น
พลาสติก 

240 ม.1 ต.ครบุรีใต อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 

 

215 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมงานฝมือบาน
ราษฎรสุขสันต 

ผลิตภณัฑเชือกไน
ลอน 

162 ม.5 ต.บานราษฎร         
อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา 

3 

216 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมเครื่องประดับ
ดินเผาดานเกวียน 

สรอยคอ
เครื่องปนดินเผา 

78 ถนนราชสีมา-โชคชัย         
ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย           
จ.นครราชสีมา 

4 

217 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย รานเอ-แตวกระเปา กระเปาเป 40 ม.6 ต.ทาจะหลุง             
อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

3 

218 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย สายใยปาน กระเปา 208 ม.1 ต.บานเกา อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา 

 

219 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมเสน
ใยพืช 

รองเทาจากใบธูปฤษ ี 254 ม.7 ต.ธารปราสาท              
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 
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ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

220 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางทรรศนีย  ทอง
สุขนอก 

กระเปาผา
เอนกประสงค 

42 ม.14 ต.มะคา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

 

221 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมแมบานสานฝน
บานชีวึก 

ตุกตา 86 ม.1 ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

2 

222 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย วิสาหกิจชุมชนผลิต
รองเทาแฟชั่นบาน
กุดจอก 

รองเทายางพารา 6 ม.12 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

2 

223 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผาไหมและ
ดอกไมประดิษฐบาน
ดอนขวาง 

กระเปาถือ
สุภาพสตร ี

124 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย             
จ.นครราชสีมา 

 

224 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย หจก.วรรณวัฒนไหม
ไทย 

เนคไท 345 ม.12 ต.เมืองปก           
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

225 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย บุญชูจิวเวลรี ่ สรอยขอมือนพเกา 59 ต.โคกไทย อ.ปกธงชัย        
จ.นครราชสีมา 

3 

226 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราวและ
ไมไผ 

ผลิตภณัฑจาก
กะลามะพราว 

84/4 ม.1 ต.ในเมือง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

227 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย โตสังฆภัณฑ ยามพระ 84 ม.2 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

3 

228 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นางนารี    ริมไธสง กระเปา
อเนกประสงค 

101/1 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง       
จ.นครราชสีมา 

2 

229 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมเรียงรอย
พฤกษา 

กระเปาเพลินพนา 47 ม.2 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 

3 

230 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหัตถกรรมมัด
เชือก 

เข็มขัด 212 ถนนโคกกรวด-โนนไทย 
ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา 

2 

231 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กระเปาหนังกาญ
จนกมล 

กระเปาหนัง 84 ม.6 ต.บึงออ อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา 

2 

232 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย โครเชตโบวผูกผม โคเชโบวผูกผม 78 ม.4 ต.ขามทะเลสอ          
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมีา 

 

233 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมตดัเย็บกระเปา
บานหนองโอง 

กระเปาแฟช่ัน 36/1 ซอย- ถนน- ต.บานหัน 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

234 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย กลุมหมวกคาวบอย
จากยางพาราและ
พรมสักราช 

หมวกคาวบอยจาก
ยางพารา 

6 ม.7 ซอย- ถนน- ต.ลาดบัว
ขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

4 
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235 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย The Lucky Stone สรอยขอมือหิน
มงคล 

93/4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว            
จ.นครราชสีมา 

3 

236 ผา เครื่อง
แตงกาย 

เครื่องแตงกาย นายประยงค  แสง
กันหา 

ผาพันคอ 62/1 ม.3 ต.หนองหวา             
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

5 

237 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมหัตถกรรมไมไผ
แปรรูป 

กังหันไมไผ 4 ม.3 ซอยแสนดี ต.หนอง
กระทุม อ.เมืองนครราชสมีา 
จ.นครราชสีมา 

2 

238 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ณรงคกรอปรูป กรอบรูป 1/181 ม.1 ต.หนองไผลอม 
อ.เมืองนครราชสมีา             
จ.นครราชสีมา 

3 

239 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมหัตกรรมจาก
ทะลายมะพราว 

ที่เสียบปากกาจาก
ไมไผ 

198 ม.1 ต.หนองขาม           
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

3 

240 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ระนาดเอก-พันธ
ทํานอง 

ระนาดเอกยอสวน 252 ม.15 ถนนสุรนารายณ 
ต.สําโรง อ.โนนไทย                    
จ.นครราชสีมา 

4 

241 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นายประเสริฐ           
นิโครธานนท 

กรอบรูปประดิษฐ 90 ม.7 ต.ดานคลา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

4 

242 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมผลิตชั้นไม
เอนกประสงค 

ชั้นไมเอนกประสงค 192/3 ต.ดานคลา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

1 

243 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นายฉัตรชัย  จันทร
กลาง 

เกวียนโบราณ 84 ม.1 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

2 

244 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

นางลํายวง รักพวก
กลาง 

ไมกวาดดอกหญา 48 ม.1 ต.บิง อ.โนนสูง              
จ.นครราชสีมา 

3 

245 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

รอยตรี วิชัย เชียงใบ เหยื่อตกปลาหมวด
ชัย 

18 ม.5 ต.ใหม อ.โนนสูง           
จ.นครราชสีมา 

3 

246 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

รานอันดา
เฟอรนิเจอร 

ชุดโตะไม 484 ถนนเทพธงชัย          
ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย              
จ.นครราชสีมา 

3 

247 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ธูปหอมพิชัย ธูปหอมพิชัย 43/4 ม.17 ต.หนองระเวียง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

248 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ซับประดู วูด แอนด 
อารต 

สิ่งประดิษฐจากไม 48/1 ม.6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

2 

249 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กลุมจักสานบานโนน
ตําหนัก 

ดอกไมประดิษฐ 35 ม.6 ต.เมืองยาง            
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

2 

250 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

ลูกอิสานสังคีต เครื่องดนตร ี 1 ม.10 ต.กระเบื้องนอก          
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

4 
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251 ของใช ไม - ทําจากไม
เปนหลัก 

กรงนกไมไผ กรงนกไมไผ 98 ม.8 ต.ชางทอง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสมีา 

4 

252 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรีและ
เยาวชนกระเปา 
สานรัก 

ผลิตภณัฑจักสาน
จากเสนพลาสติก 

58 ม.4 ต.สุขไพบลูย         
อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา 

3 

253 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแมบานชอระกา
รวมใจ 

ตะกราเชือกปอแกว 316 ม.1 ต.ชอระกา            
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

2 

254 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก
พื้นบานสระสี่เหลี่ยม 

เสื่อพับ 18 ต.โคกกระเบื้อง            
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

3 

255 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพสตรี
เทศบาลตาํบล           
บานเหลื่อม 

เสื่อพับ 40 ม.1 ต.บานเหลื่อม          
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

3 

256 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาอาชีพตะ
กุดเครือปลอก 

โคมไฟจากเถาวัลย 38 ม.3 ต.จักราช อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา 

2 

257 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อตนไหล เสื่อ 3 ม.7 ต.หนองพลวง               
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

3 

258 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสาน
ผักตบชวา 

กระเชาผักตบชวา 70/3 ต.จักราช อ.จักราช         
จ.นครราชสีมา 

2 

259 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสิ่งประดิษฐ 
ปลาจากหลอด 

สิ่งประดิษฐปลา
ตะเพียนจากหลอด 

27 ม.7 ต.หนองพลวง            
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

2 

260 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักรสานไมไผ
บานบ ุ

ตะกราไมไผ
ปากกวาง 

55/1 ม.1 ต.หนองพลวง         
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

1 

261 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสือ        
จันทบรูณ 

เสื่อจันทบรณู 189 ม.7 ต.ดานนอก           
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

3 

262 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักทอบานดอน
แตว 

เปล 121 ม.11 ต.โนนไทย           
อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 

 

263 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑ
หัตถกรรมใบหญา
แฝกโนนไทย 

แจกันทรงหนอไม 27 ม.5 ถนนสุรนารายณ           
ต.โนนไทย อ.โนนไทย                 
จ.นครราชสีมา 

3 

264 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อจันท
บูรณบานออ 

เสื่อจันทบูรณ 16 ม.6 ต.กําปง อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

2 

265 ของใช จักสาน ถักทอ จักสานผลิตภัณฑไม
ไผบานดานคนคบ  
หมูที่ 7 ต.ดานคลา 
อ.โนนสูง                   
จ.นครราชสีมา 

ตะกรา 155 ม.7 ต.ดานคลา            
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

3 

266 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมจักสาน 
ไมไผ 

ผลิตภณัฑจักสาน 
ไมไผ 

77 ม.6 ต.ใหม อ.โนนสูง            
จ.นครราชสีมา 

1 
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267 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อ เสื่อกก 30 ม.7 ต.ดอนชมพู             
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1 

268 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแมบานสําโรง กระเปาถัก 58 ม.1 ต.จันอัด อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา 

2 

269 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อบานโนน
วัด 

เสื่อจันทบูร 11 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

3 

270 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาสตรีบาน
สระอโนดาต 

ตะกราจักสานจาก
ยางพา 

62 ม.3 ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

2 

271 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอสื่อกก          
บานหญาคา 

เสื่อกก 3 พับ 88 ม.6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

3 

272 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอเสื่อกกบานโนน
นางาม 

กระติบขาว 31/1 ม.9 ต.ดอนตะหนิน      
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

2 

273 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก  
บานหนองเม็ก 

เสื่อพับ 236 ม.9 ต.ดานชาง             
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

274 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานตะกรา
จากเสนใย
สังเคราะหบาน
หนองเม็ก 

ตะกราเสนใย
สังเคราะห 

90 ม.9 ต.ดานชาง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

2 

275 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก     
บานดอนแปะ 

ตะกราเสื่อกก 50 ม.8 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 

3 

276 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก        
บานรกฟา 

เสื่อกก 3 พับ 40/1 ม.11 ต.ดานชาง           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

277 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานตะกรา
บานหญาคา 

ตะกราเสนใย
สังเคราะหทรง
สี่เหลี่ยม 

11 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ          
จ.นครราชสีมา 

2 

278 ของใช จักสาน ถักทอ เสื่อกกบานหนอง
กระทุม 

เสื่อกก 2 พับ 59 ม.2 ต.หนองบัวสะอาด  
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

3 

279 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูปผลิต 
ภัณฑจากเศษผา 

พรมเช็ดเทา 106 ม.9 ต.เสมาใหญ           
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

 

280 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานตะกราจาก
เสนพลาสติก          
ตําบลงิ้ว 

กระเปาสานจากเสน
พลาสติก 

รพ.สต.งิ้ว ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย   
จ.นครราชสีมา 

2 

281 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
จักรสานหวายและ
ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห ตําบลรัง
กาใหญ 

เครื่องเรือนหวาย 113/1 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

4 

282 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานผลิตภณัฑ
จากเสนพลาสติก 

ผลิตภณัฑจากเสน
พลาสติก 

62/2 ม.21 ต.นิคมสราง
ตนเอง อ.พิมาย                    
จ.นครราชสีมา 

3 
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283 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานบานโนน
กระหาด 

ผลิตภณัฑเชือกมัด
ฟาง 

20 ม.5 ต.ธารละหลอด 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

284 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมพัฒนาอาชีพ
บานรัตนภพ 

ผลิตภณัฑแปรรูป
จากกก 

99/2 ม.12 ต.ดงใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

285 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมถักสานหวาย
และผลิตภัณฑจาก
ใยสังเคราะห           
ต.โบสถ 

เกาอี้หวาย 312 ม.4 ต.โบสถ อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา 

3 

286 ของใช จักสาน ถักทอ นางสุกัญญา              
สวาทเพ็ชร 

ผลิตภณัฑจากเสน
พลาสติก 

64 ม.21 ต.นิคมสรางตนเอง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

3 

287 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภณัฑจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

ไมกวาดทางมะพราว 51/1 ม.21 ต.นิคมสราง
ตนเอง อ.พิมาย                       
จ.นครราชสีมา 

3 

288 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑงาน
ไมและเถาวลัยกลุม
ผูสูงอายุ ต.รังกา
ใหญ 

ผลิตภณัฑจากไม
และเครือเถาวัลย 

159 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา 

3 

289 ของใช จักสาน ถักทอ นางมณ ี ไชยรินทร เสื่อกกพับ 18 ม.6 ต.ตะโก อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

3 

290 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมศลิปะ 
หัตถกรรมบานหวย
แถลง 

ตะกราสานเสน
พลาสติก 

141 ม.1 ต.หวยแถลง              
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

3 

291 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมผลิตภัณฑหมวก
จากไหล 

หมวกจากไหล 96 ต.หลุงประดู อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

2 

292 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
โคกซาด 

เสื่อกกยกลาย 41 ม.9 ต.หลุงตะเคียน         
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

293 ของใช จักสาน ถักทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอเสื่อกกและแปร
รูปผลิตภณัฑตําบล
หวยแถลง 

กระเปาสะพาย 10 ม.12 ต.หวยแถลง         
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

294 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภณัฑจากไหล 

เสื่อจากเสนไหล 39/1 ม.7 ต.หวยแคน          
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

295 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานชุมชนวัด
สิงห 

ตะกราสานพลาสติก 35/3 ม.3 ถนนเทศบาล 1 
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว               
จ.นครราชสีมา 

2 

296 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรฝีมือ
แมบานโคกสงา 

ตะกราสานจาก
ยางพารา 

51/7 ม.2 ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

2 
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297 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
สีสุก 

เสื่อกก 1/1 ม.1 ต.สสีุก อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสมีา 

2 

298 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
โนนฟกทอง 

เสื่อกก 122 ม.6 ต.สีสุก อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสมีา 

3 

299 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
อัมพวันพัฒนา 

เสื่อกก 85 ม.9 ต.สีสุก                 
อ.แกงสนามนาง                          
จ.นครราชสีมา 

3 

300 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
หนองโน 

เสื่อกก 13 ม.3 ต.บึงสําโรง             
อ.แกงสนามนาง                      
จ.นครราชสีมา 

2 

301 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกก         
บานครอ 

เสื่อกก 15 ม.2 ต.สีสุก                         
อ.แกงสนามนาง                      
จ.นครราชสีมา 

2 

302 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสตรีพัฒนาบาน
ซาด 

เสื่อพับ 30 ม.8 ต.สําพะเนียง          
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

4 

303 ของใช จักสาน ถักทอ นาง ทองจันทร  หา
ผล 

กระเปาถักจาก 
เชือกรม 

12 ม.7 ต.โนนอุดม           
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

3 

304 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานบาน
ทํานบพัฒนาใต 

ตะกรากานมะพราว 16/2 ม.12 ถนนปะคํา          
-บานเหลื่อม ต.หนองหอย           
อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 

2 

305 ของใช จักสาน ถักทอ ตะกราราตร ี ตะกราถักเชือก 141 ม.1 ต.บานยาง           
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 

3 

306 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมบานแดง
นอย 

สมุดบันทึก 30 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา 

3 

307 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
หนองหวา 

เสื่อกก 8 ต.หนองหวา อ.บัวลาย          
จ.นครราชสีมา 

3 

308 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพ
หัตถกรรมบานโนน
คอ 

เสื่อพับ 5 ม.8 ต.โนนจาน อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

3 

309 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอผาเสื่อกก 
บานเหลิ่งหิน 

เสื่อกก 67 ม.11 ต.โนนจาน             
อ.บัวลาย จ.นครราชสมีา 

2 

310 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมสานเสน
พลาสติกตําบลสีดา 

กระเปาสะพาย 43 ม.9 ต.สีดา อ.สีดา             
จ.นครราชสีมา 

3 

311 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมทอเสื่อกกบาน
มะคา 

เสื่อกกยกดอก 24 ม.4 ต.โพนทอง อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

1 

312 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมจักสานตะกรา
เถาวัลย 

ตะกราเถาวัลย 54 ม.5 ต.สามเมือง อ.สีดา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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313 ของใช จักสาน ถักทอ กอมโพธีเรียม กระบวนนวดเทา 13/1 ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

2 

314 ของใช จักสาน ถักทอ กลุมอาชีพสตรีชาว
วังวน 

ตะกราเชือกมัดฟาง 108 ม.4 ต.หนองยาง             
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

3 

315 ของใช จักสาน ถักทอ Cute Crochet Cute Crochet 
(ตุกตา) 

147 ม.7 ซอย8 ถนน-              
ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

2 

316 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจาก
ขวดพลาสติก 

ดอกไมประดิษฐ 
จากขวด 

178 ม.1 ซอย 13 สาคําปง 
ถนนไชยณรงค ต.โพธิ์กลาง  
อ.เมืองนครราชสมีา                    
จ.นครราชสีมา 

2 

317 ของใช ดอกไมประดิษฐ นางเกษรา        
วิชิตเนตินัย 

บัวบูชา 1423 ถนนจอมสุรางคยาตร 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

318 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐผา
ใยบัว 

ดอกไมผาใยบัว 522 ซอย14 ถนนราชนิกูล 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

1 

319 ของใช ดอกไมประดิษฐ วราพัณณ พวงมาลัยดอกมะลิ
จากกระดาษทิชช ู

พิชญไพโรจน ซอยมิตรภาพ
22 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา                          
จ.นครราชสีมา 

2 

320 ของใช ดอกไมประดิษฐ ธวัลรัตน ตนไม
มงคลประดิษฐ 

ตนไมมงคลประดิษฐ 496/21 ม.5 ต.หนองจะบก 
อ.เมืองนครราชสมีา                
จ.นครราชสีมา 

2 

321 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมอาชีพบาน
เกษตรสมบูรณ  
ผลิตดอกไมจากใบ
หญาแฝก 

ดอกไมจากใบหญา
แฝก 

16 ม.9 ต.มาบตะโกเอน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา 

3 

322 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมสตรีแปรรูป
ผลิตภณัฑจากไหม 

ดอกไมจากรังไหม 
ใสกร 

458 ม.15 ต.เสิงสาง            
อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา 

3 

323 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจา
ผาใยบัว 

ดอกไมประดิษฐ   
ผาใยบัว 

21 ม.1 ต.ดอนใหญ อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

324 ของใช ดอกไมประดิษฐ ผลิตภณัฑแปรรูป
จากผา 

ดอกไมประดิษฐ 107 ม.3 ต.ตะเคียน             
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

4 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

325 ของใช ดอกไมประดิษฐ นางสาวอาภัสรา  
นฤเศรษฐ 

ดอกไมปรุะดิษฐ 682 ม.10 ต.โนนไทย         
อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 

2 

326 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมดอกไมประดิษฐ
จากรังไหมชุมชน
มะคา 

ตนไมมงคล 36 ม.1 ถนนรถไฟ 1                 
ต.มะคา อ.โนนสูง                    
จ.นครราชสีมา 

3 

327 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมจันทนบานง้ิว
ตะแบก 

ดอกไมจันทน 42 ม.16 ต.ธารปราสาท          
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 

328 ของใช ดอกไมประดิษฐ ดอกไมประดิษฐจาก
พลาสติก 

ดอกไมประดิษฐจาก
พลาสติก 

9 ม.8 ต.โนนทองหลาง          
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 

1 

329 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมศลิปประดิษฐ
ภูมิปญญาชุมชนโนน
ตูม 

ดอกไมประดิษฐจาก
ผาไหม 

385 ม.10 ต.เมืองปก            
อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

2 

330 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมแมบานทํา
กระเปา ม.6           
ต.ลุงเขวา 

กลวยไมจากเสน
พลาสติก 

7 ม.6 ต.ลุงเขวา                
อ.หนองบญุมาก                      
จ.นครราชสีมา 

2 

331 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมดอกไมจันทน
ผูสูงอายุบานหนอง
แสง แสงสวาง ดอน
หัน 

ชอเชิญ
ดอกไมจันทน 

185 ม.5 ต.บัวลาย อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

332 ของใช ดอกไมประดิษฐ กลุมศลิปะประดิษฐ
ดอกไมจากรังไหม 

กระเชาดอกไมจาก
รังไหม 

21 ม.11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา 

5 

333 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
องคกรสตรตีําบล
บานโพธิ ์

มีด 73 ม.7 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

334 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

กลุมไมกวาดมือเสือ ไมกวาดมือเสือ B 99 ม.11 ซอยตาทุง 8          
ถนนเทศบาล 2 ต.ชุมพวง          
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

3 

335 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

กลุมกระดิ่งทองลง
หินบานหนองมน 

กระดิ่งทองลงหิน 97/2 ม.11 ต.หนองบัวนอย 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

5 

336 ของใช โลหะหรือทํา
จากโลหะเปน

หลัก 

วิสาหกิจชุมชน
ประดิษฐของใชบาน
หนองบง 

ตะกรารีไซเคิล 71 ม.4 ต.แกงสนามนาง          
อ.แกงสนามนาง                        
จ.นครราชสีมา 

2 

337 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

หจก.โคราชแสง
สุวรรณพ็อตเทอรรี ่

แจกันทรงไทย 351 ม.12 ต.โคกกรวด         
อ.เมืองนครราชสมีา                  
จ.นครราชสีมา 

3 

338 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

มดแดงดินเผาดาน
เกวียน 

เครื่องปนดินเผา 45 ม.8 ต.ดานเกวียน             
อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

3 

339 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

หลิมดินเผา             
( นางทับทิม              
คําประเสริฐ ) 

เครื่องปนดินเผา(เต 281 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

1 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

340 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

วิสาหกิจชุมชนกลุม 
เต็มทรัพยดินเผา 

แจกันดินเผา 72 ม.7 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
ต.โชคชัย อ.โชคชัย                     
จ.นครราชสีมา 

3 

341 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

รานโซเบยีตอไมดิน
เผา 

ตอไมดินเผา 55 ม.8 ต.ทาอาง อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

342 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

ศุภชัยดินเผาดาน
เกวียน 

นกฮูกดินเผา 20 ม.3 ต.ดานเกวียน             
อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

3 

343 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

ตุกตาดินเผา 2 ตุกตาดินเผา 222 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

344 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

ประทุมดินเผา กระถางดินเผา 131 ม.7 ต.ดานเกวียน        
อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

3 

345 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

Apza-500              
(อัปษรา) 

ตุกตาโคราชา 255 ม.3 ถนนราชสีมา-โชค
ชัย ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย        
จ.นครราชสีมา 

1 

346 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

น.ส. นงนุช หอม
อุบลรัตน 

ไกดินเผา 56 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

3 

347 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

นางธูป อยูทะเล กระถางดินเผา 141 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 

348 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

รานสนั่นดินเผา โคมไฟดินเผา 259/3 ม.7 ถนนสุขาภิบาล5 
ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย          
จ.นครราชสีมา 

3 

349 ของใช เซรามคิ/
เครื่องปนดินเผา 

กลุมประติมากรรม
หินทรายบานถนน
หัก 

ประตมิากรรม          
หินทราย 

28 ม.4 ต.บานใหม อ.หนอง
บญุมาก จ.นครราชสมีา 

1 

350 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนพรม
เช็ดเทาดวยเศษผา 

หมอนอิง 576/18 ม.5 ต.หนองจะบก 
อ.เมืองนครราชสมีา                          
จ.นครราชสีมา 

2 

351 ของใช เคหะสิ่งทอ นางเนตรนภา  ขํา
โคกสูง 

ที่นอนปคนิค 142 ม.17 ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

1 

352 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผานวมแมกะวยั ที่นอนปกนิก                
ใยสังเคราะห 

27/1 ม.17 ถนนขามทะเล
สอ-โคกสูง ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

1 

353 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผานวมมณฑา เบาะนั่ง 
 

290/1 ม.17 ถนนโคกสูง-
ขามทะเลสอ ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

1 

354 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชกลุม
เย็บผาบานปรางค
ทอง 

ผาหมนวม 50/2 ม.14 ต.บานปรางค  
อ.คง จ.นครราชสมีา 

2 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 
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355 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาโคกสงา
พัฒนา 

ผาหมนวม 36 ม.13 ต.ตาจั่น อ.คง      
จ.นครราชสีมา 

2 

356 ของใช เคหะสิ่งทอ เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผาและ
ผานวมจากใย
สังเคราะห 

ผานวม 132 ม.16 ต.ตาจั่น อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

357 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมและงาน
ฝมือจากผาบาน
หนองตายา 

ผาหมนวม 104 ม.16 ต.ตาจั่น อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

 

358 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชน
แมบานโพธิ์เงิน 

ผาหมนวม 122 ม.5 ต.ดอนใหญ อ.คง 
จ.นครราชสีมา 

1 

359 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมและที่
นอนปคนิคบาน
หัวแหลม 

ผาหมนวม 100 ม.6 ต.ตาจั่น อ.คง           
จ.นครราชสีมา 

1 

360 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาปรางคนคร 

ผาหมนวม 151 ม.14 ต.บานปรางค       
อ.คง จ.นครราชสมีา 

2 

361 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผานวมดอน   
ทะบวง 1 

ผาหมนวม 3 ม.11 ต.เทพาลัย อ.คง         
จ.นครราชสีมา 

2 

362 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
เย็บผาหมนวมและ
เสื้อกีฬาบานทุง
แหลมทอง 

ผาหมนวม 104 ม.17 ต.ตาจั่น อ.คง       
จ.นครราชสีมา 

2 

363 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนบาน
หนองสะแกงาม 

ผาหมนวม 46 ม.15 ต.หนองบัว อ.คง  
จ.นครราชสีมา 

2 

364 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผาและผานวม
จากใยสังเคราะห 

ผาหมนวม 17 ม.16 ต.ตาจั่น อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

 

365 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมเย็บผาใส
กระดาษทิชชูบาน
สระสี่เหลี่ยม 

ผากันเปอน 146 ต.โคกกระเบื้อง              
อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

2 

366 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอนุรักษ
หัตถกรรม 

เบาะรองนั่งพรอม
พนักพิง 

171 ม.17 ถนนนิเวศรัตน  
ต.กระทุมราย อ.ประทาย           
จ.นครราชสีมา 

2 

367 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมพัฒนาอาชีพ  
บานสามัคคหีมูที1่6 

ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห 

113 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

368 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมแปรรูปผลิต 
ภัณฑจากเศษผา 

ผลิตภณัฑแปรรูป
จากเศษผา 

62 ม.6 ต.โบสถ อ.พิมาย         
จ.นครราชสีมา 
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ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
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ระดับ 
ดาว 

369 ของใช เคหะสิ่งทอ นางจินดารัตน            
กอกลาง 

มุง 64 ม.13 ต.ดงใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

 

370 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมพัฒนาเครื่อง
นอน ม.2 ต.รังกา
ใหญ 

ที่นอนเด็กอนุบาล 16/3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

 

371 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอาชีพคาเครื่อง
นอน  ม.3 ต.รังกา
ใหญ 

ที่นอนเด็กอนุบาล 72/1 ม.3 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

372 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมเย็บจักร
อุตสาหกรรม  ม.3 
ต.รังกาใหญ 

ผาหมนวม 62 ม.3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

373 ของใช เคหะสิ่งทอ สมวงษท่ีนอน ที่นอนปกนิค 54/2 ม.5 ต.นิคมสรางตนเอง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

374 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมผลิตที่นอน - 
ผาหม ม.8 ต.รังกา
ใหญ 

เบาะรองนั่ง 103/1 ม.18 ถนนพิมาย-ชุม
พวง ต.รังกาใหญ อ.พิมาย       
จ.นครราชสีมา 

2 

375 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมที่นอนปคนิก  
ม.3 ต.รังกาใหญ 

ผาหมนวม 72 ม.3 ต.รังกาใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

1 

376 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมแปรรูป
ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห 

ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห 

119 ม.7 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

377 ของใช เคหะสิ่งทอ นางนิตยา            
คลองโนนสูง 

ที่นอนใยสังเคราะห 
3 ฟุต 

219/3 ม.5 ต.สัมฤทธ์ิ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1 

378 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห 

ผลิตภณัฑจากใย
สังเคราะห 

65 ม.16 ต.รังกาใหญ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 

379 ของใช เคหะสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุม
พัฒนาอาชีพบาน
หนองน้ํากิน 

เบาะปกนิค  ุ65/2 ถนนพิมาย-ชุมพวง       
ต.รังกาใหญ อ.พิมาย                 
จ.นครราชสีมา 

2 

380 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมหัตถศลิปบาน
สุมทุม 

เบาะรองนั่งตุกตา 48/1 ต.หนองบัวนอย              
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

2 

381 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมทําหมอนสมอค 
หมู 8 บานปา
ตะแบง 

หมอนสมอครูป
หัวใจ 

87 ม.8 ต.ดอนยาวใหญ        
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

1 

382 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมอาชีพทอเสื่อ
บานสําพะเนยีงใหม 

เสื่อบุฟองน้ํา 68/2 ม.7 ต.สําพะเนียง          
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

4 

383 ของใช เคหะสิ่งทอ ผลิตภณัฑเครื่อง
นอน 

หมอนหนุนศรีษะ 13 ม.8 ต.ไทยสามัคคี            
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

1 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

384 ของใช เคหะสิ่งทอ กลุมศลิปะประดิษฐ
บานโนนเพชร 

พรมเช็ดเทาจากเศษ
ผา 

204 ม.3 ต.ละหานปลาคาว 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

1 

385 ของใช อื่นๆ ผลิตภณัฑแกวเปา เปาแกว 446/4 ม.11 ถนนราชสีมา - 
โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

386 ของใช อื่นๆ เครื่องมือชวยหอ
และเก็บผลไม 

มือวิเศษ เครื่องมือ
หอและเก็บผลไม 

3303 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา                
จ.นครราชสีมา 

4 

387 ของใช อื่นๆ งานประดิษฐจากผา งานประดิษฐจากผา 
(ตุกตาแฟนตาซี) 

101/79 ซอย4 ถนน
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

388 ของใช อื่นๆ WASON 
HANDMADI 

กระเปาสตางคหนัง
ชาย/หญิง 

295 ม.3 ถนนสุรนารายณ  
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 

389 ของใช อื่นๆ กลุมหัตถกรรมจาก
ผลิตภณัฑวัสดุเหลือ
ใช 

ผลิตภณัฑจากวัสดุ
เหลือใช 

73 ม.4 ต.สุขไพบลูย               
อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา 

3 

390 ของใช อื่นๆ หัตถกรรมเขาควาย
แกะสลัก 

แหวนจากเขาควาย
แกะสลัก 

25 ม.1 ต.หนองบัวละคร        
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

3 

391 ของใช อื่นๆ กลุมประดิษฐของ
ชํารวยจากเศษผา
และรังไหมบาน
มะเกลือ 

หมวกพวงกุญแจ 234/1 ม.13 ต.มะคา          
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

2 

392 ของใช อื่นๆ ลูกปดประดิษฐ ลูกปดประดิษฐ 75 ม.2 ต.หวยแถลง           
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

393 ของใช อื่นๆ กลุมชุมชนบานปา
เพ็ด 

เทียนหอมลอยน้าํ 121 ม.2 ต.หวยแถลง       
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

3 

394 ของใช อื่นๆ บริษัทภิญโญวานิช 
จํากัด 

กาบหมาก 113 ม.3 ถนนเทศบาล 2        
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน                   
จ.นครราชสีมา 

5 

395 ของใช อื่นๆ หางหุนสวนจํากัด 
เอส - แคมป 

เสื้อชูชีพ 89 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

3 

396 ของใช อื่นๆ ตนน้ําแกลเลอรี ่ จิตกรรมปดทอง
เปลว 

969 ม.4 ถนนมิตรภาพ           
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

4 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

397 ของใช อื่นๆ นายสมศักดิ ์ สมสุข แกะสลักหินทราย 45 ม.17 ต.วังน้ําเขียว         
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

398 ของใช อื่นๆ นางรวยรินทร             
ผมเงิน 

หินแกะสลักชาง 82 ม.17 ต.วังน้ําเขียว          
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

4 

399 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร ประสงคเภสัช ขี้ผึ้งเสลดพังพอน 64 ถนนราชดําเนิน ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา             
จ.นครราชสีมา 

3 

400 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร หางหุนสวนจํากัด
บานกุลธิดา 

สมุนไพรอบตัว 419 ซอยเดชอุดม6 ถนนเดช
อุดม ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

3 

401 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร หจก.หางยาหมอง
และน้ํามันเหลือง
สบาย 

ยาหมองสมุนไพร
สบาย (สตูรรอน) 

551/49 ถนนมิตรภาพ     
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

4 

402 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร นายพงศวิทย              
นฤเศรษฐ 

เกลือหอม 682 ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

5 

403 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาสมุนไพรไทย 

ขี้ผึ้งสมุนไพรตราจิต 119 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย           
จ.นครราชสีมา 

3 

404 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร กลุมสมุนไพรบาน
โนนกุม 

น้ํามันวานเอ็น
เหลือง 

103/1 ม.2 ซอย 6              
ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ           
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

1 

405 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร วังน้ําเขียวฟารม
อินเตอร 

ยาหมองวังวาน 155 ม.2 ต.ไทยสามัคคี          
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา 

1 

406 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร กลุมแมบาน
เกษตรกรบาน
สมุนไพร                  
(หลานยาโม) 

สมุนไพรอบตัว 60/2 ต.หนองงูเหลือม              
อ.เฉลิมพระเกียรติ                      
จ.นครราชสีมา 

 

407 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

น.ส.ถิวรรณ             
บุดดาซุย 

ครีมขัดผิวมะหาด 1480 ซอย2 ถนนมิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

 

408 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

รานหมอสวางแพทย
แผนไทยและสปา 

โทนเนอรมะเฟอง
สูตรธรรมชาต ิ

105 ม.6 ถนนมุขมนตรี          
ต.บานใหม อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

409 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

บริษัทไบโอเวย 
จํากัด 

Facial Cleaning 
Gel 

2723 ซอย- ถนนสืบศิริ         
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

410 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ปฎิพันธ   เสริมศักดิ ์ ผลิตภณัฑบํารุงผิว
น้ํานมขาว 

228/2 ซอยมิตรภาพ15 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง           
อ.เมืองนครราชสมีา                  
จ.นครราชสีมา 

3 

411 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอนุรักษ
หัตถกรรมไทย  
(เมืองยาโม) 

สบูทองคําคอลลา
เจนโปรตีนไหม 
(ศศิธรสปา) 

727/36 ซอยบานบึงทะเล 
ถนนทาวสุระ ต.ในเมือง              
อ.เมืองนครราชสมีา              
จ.นครราชสีมา 

1 

412 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ศิริกาญจนา                
พิลาบุตร 

สบูสมุนไพรโบวี ่ 12/2 ซอย6/2 ถนนเดชอุดม 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

2 

413 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

พยอม ปลั่งกลาง สบูสมุนไพรฟกขาว 
ตรา CATTY 

110 ม.5 ต.สีมุม อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

2 

414 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

พริตตี ้ สครับ 
(Pretty Scrub) 

สคับกาแฟ นํ้ามัน
มะพราว 

301 ม.3 ถนนมิตรภาพ            
ต.หมื่นไวย อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

415 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

นางสาว สุชาดา  
วรรณรักษ 

FACE FIRMING 
CREAM 

68 ม.2 ต.ปรุใหญ อ.เมือง
นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

 

416 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สุคนทิพย สสีุพรรณ สบูโปรตีนไหม 111 ต.หนองมะนาว อ.คง      
จ.นครราชสีมา 

2 

417 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอาชีพสมุนไพร
ธรรมชาติชุมชนบาน
โกรก 

สบูน้ําผึ้งผสมขมิ้น 94/1 ต.มะคา อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา 

3 

418 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมปารวสีมุนไพร สมุนไพรบํารุงเสน
ผมปารวี 

385/3 ม.5 ซอยเทศบาล 1 
ถนนขามสะแกแสง - คง             
ต.หนองหัวฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา 

 

419 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ชญานิน  สมุนไพร สบูถานไมไผ 200 ถนนเทศบาล 7              
ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ                     
จ.นครราชสีมา 

3 

420 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หัสยา  สมุนไพร น้ํามันมะรุม 100% 16 ถนนเทศบาล 11            
ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ              
จ.นครราชสีมา 

2 

421 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หจก.ทิพยรัตน         
การเกษตร 

ซูเฮนนา 184 ต.ตูม อ.ปกธงชัย                
จ.นครราชสีมา 

 

422 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

วิสาหกิจชุมชนกลุม
หัตถศิลปโนนตูม
อําเภอปกธงชัย 

สบูโปนตีนไหม 397 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

3 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

ลําดับ 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ 
หมวด 

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผูประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ ที่อยู 

ระดับ 
ดาว 

423 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมภมูิปญญาแปร
รูปผลิตภณัฑบาน
หินดาด 

สบูสมุนไพร 77 ม.1 ต.หินดาด               
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

2 

424 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมโปงแดง           
วินเทจกรุป 

ยาสีฟนผสม
สมุนไพรเสริมแกน
ตะวัน 

199 ม.6 ต.โปงแดง           
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมีา 

1 

425 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมสมุนไพรพอ
ลอย 

สมุนไพรอบตัว 76/1 ซอย- ต.สีคิ้ว อ.สคีิ้ว   
จ.นครราชสีมา 

5 

426 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

หางหุนสวนจํากัด   
บุสยารณิท 

ครีมหนาใสน้ํานม
แพะผสมทองคํา 

113/1 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

 

427 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ไรชินกฤต เมดิมัช นีออน แอบ
โซลูท 

113 ม.10 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

 

428 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมแปรรูปพืช
สมุนไพรบานหนอง
บัว 

สมุนไพรอบตัว 37 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 

4 

429 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

ชาดาวอินคา สบูดาวอินคา 271 ม.3 ต.ลาดบัวขาว         
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

3 

430 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

Gus กัส แชมพู อาหารผม 26/1 ม.15 ต.หมูสี                
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

431 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

Ms-1967 k.PRINCESS 690 ซอย- ถนนมิตรภาพ         
ต.ปากชอง อ.ปากชอง                
จ.นครราชสีมา 

 

432 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สบูสมุนไพรบาน
กาญจนา Kanjana 
Soap 

สบูสมุนไพร 81 ต.ปากชอง อ.ปากชอง        
จ.นครราชสีมา 

1 

433 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สมุนไพรสมุาล ี แชมพ ู 116/1 ม.6 ต.หนองหัวแรต 
อ.หนองบญุมาก                      
จ.นครราชสีมา 

 

434 สมุนไพรฯ เครื่องสําอาง
สมุนไพร 

กลุมอาชีพสตรีบาน
คลองกี ่

แชมพูอัญชัน 97 ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว        
จ.นครราชสีมา 

3 

435 สมุนไพรฯ อื่นๆ นางจุฑารัตน  ฉิ่งสูง
เนิน 

หมอนหอมแฟนซ ี 1832 ถนนมิตรภาพ             
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

1 

436 สมุนไพรฯ อื่นๆ ปณิธา(ฟลาวเวอร)
เครื่องหอม
สมุนไพรอโรมา&
สปา 

ถานดูดกลิ่น 1832 ซอย6 ถนนมิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

3 
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6.8 แรงงาน 
ขอมูลผลการสํารวจภาวการณทํางาน ในป พ.ศ.2558 พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรอายุ 

15 ปขึ้นไปจํานวน 2,027,645 คน อยูในกําลังแรงงาน 1,410,249 คน คิดเปนรอยละ 69.55 ของ
จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป โดยผูมีงานทํา 1,389,717 คน ผูวางงาน 20,349 คน คิดเปนอัตราการ
วางงาน  1.44 สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ ที่มีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 0.88 ผลิตภาพแรงงาน เทากับ 
114,298 บาท/คน/ป สูงกวาคาระดับประเทศ (110,895 บาท/คน/ป) (ที่มา : ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ

จังหวัดและกลุมจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) แรงงานสวนใหญอยูในภาค
เกษตรและมีปจจัย  เชิงลบจากผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา ในอนาคตสงผลตอการเคลื่อนยายแรงงานภาค
เกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
 7.1ขอมูลดานการเกษตร 
ทําเนียบ Smart Farmer ตนแบบ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตนแบบสาขา ที่อยู เบอรโทร 

1 นายอรุณ  ขันโคกสูง Young Smart 
Farmer 

39 บานโพนสูง หมูที่ 4 ตาํบลหมืน่ไวย 
อําเภอเมือง  

08-1790-2368 

2 นายสมชาย  เสาวภาคย มะนาวไรเมล็ดในบอ
ซีเมนต 

1/1 บานกระโทก หมูท่ี 6 ตําบลโชคชัย 
อําเภอโชคชัย 

08-6255-1913 

3 นายจารึก  เหดิขุนทด เกษตรผสมผสาน 25 บานหินลาด หมูที่ 17 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 

- 

4 นายมานะ  เซยีงสันเทียน นาขาวบนดินพื้นที่เค็ม 27 บานโคกพรม หมูที่ 5 ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย 

08-1075-1456 

5 นายศุภชัย  เจรญิเนาว เกษตรผสมผสาน 49 บานหนองปรือแกว หมูที่ 8  
ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง 

08-7811-9492 

6 นายประพนธ  นอยพินิจ เกษตรผสมผสาน/ 
Young Smart 
Farmer 

10 บานโนนง้ิว หมูท่ี 10 ตําบลวงัไมแดง 
อําเภอประทาย  

09-3498-2054 

7 จ.ส.อ.สาํรวม  งามสุวรรณ ไรนาสวนผสม 12 บานหันใต หมูที่ 18 ตําบลตะคุ  
อําเภอปกธงชัย 

08-6033-4456 

8 นายสุรพล  พลแกว ขาวโพดเลีย้งสัตว 16 บานหนองใหญ หมูที่10 ตําบลจันทึก 
อําเภอสีคิ้ว 

08-1725-7056 

9 ร.ต.อ.นุรักษ  คําด ี ไรนาสวนผสม 66/2 บานหนองหอย หมูที่ 1  
ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา 

08-5763-7445 

10 นางนรินทร   
เที่ยงสันเทียะ 

เกษตรผสมผสาน 47 บานโนนกระสังข หมูท่ี 6  
ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย 

08-4410-8065 

11 นายสมควร  ตอดานกลาง การปลูกฟกทอง 173 บานสามัคคีพัฒนา หมูที่ 13  
ตําบลโคกกระเบื้อง  อําเภอบานเหลื่อม 

08-7998-9675 

12 นายอรุณ  ชุมกลาง เกษตรผสมผสาน 190 บานหนองมวงใหญ ตําบลงิว้  
อําเภอหวยแถลง 

08-7966-3028 

13 นายโสภัณฑ  ใจทน เกษตรผสมผสาน บานโคกคูขาด หมูที่ 6 ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง 

08-7241-5018 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ตนแบบสาขา ที่อยู เบอรโทร 

14 นายจูม  พรมนอก เกษตรผสมผสาน 3 บานโจด หมูที่ 4 ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง 

08-7872-0230 

15 นายจรัญ  อินทรมะดัน การปลูกขาวนาป 3 บานสามแคว หมูที่ 4 ตาํบลทาชาง 
อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

08-1789-8957 

16 นายประดิษฐ  ยิ่งยอด การทํานา 182 บานละหานปลาคาว หมูท่ี 6  
ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง 

08-2863-1597 

17 นายสมาน  อุตสาหงาน เกษตรผสมผสาน 107 บานชองแมว หมูที่ 3 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 

08-7259-6227 

18 นายสวัสดิ์  ชํานาญกลาง เกษตรผสมผสาน 59/4 บานหนองจอก หมูที่ 5  
บลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว 

08-7258-7488 

19 นายสมพงษ  พลศิร ิ เกษตรผสมผสาน 203 บานหนองตาดใหญ หมูที่ 1  
ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 

08-5104-7217 

20 นายวรา  แฉงสูงเนิน เกษตรผสมผสาน 84 บานดอกกอก หมูที่ 6 ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน 

08-5631-5131 

21 นายสาม  พาขุนทด มันสําปะหลัง 120 บานหนองตะลุมปุก หมูที่ 3  
ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก 

08-4475-4104 

22 นายสมุทร  กําสันเทียะ มันสําปะหลัง 60 บานดอนมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเสสอ 

- 

23 นายจรสั  พรมใจ พืชสวน 19 บานหนองไผนอย หมูที่ 7 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 

08-6265-4657 

24 นายสุภี  นารจีันทร มันสําปะหลัง 162 บานหนองโพธิ์ หมูท่ี 10  
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง 

08-3101-0615 

25 นายศรณัยพงศ         
แสงวินาวรกุล 

การเพิ่มผลผลติมัน
สําปะหลังโดยปุย
อินทรีย 

309 บานหนองรัง หมูที่ 2 ตาํบลแชะ 
อําเภอครบรุี  

08-1073-2507 

26 นายธารา  แตงพลกรัง มันสําปะหลัง 88 บานหนองโพธิ์เหนือ หมูที่ 8  
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารกัษ 

08-8471-8718 

27 นายสวิส  พิผวนนอก เกษตรผสมผสาน 2/1 บานตะครอ หมูที่ 6 ตําบลสาํพะเนียง 
อําเภอโนนแดง 

08-3728-1557 

28 นายธีรนพ  คาสรอยเพชร เกษตรผสมผสาน 19 บานมะระ หมูท่ี 3 ตาํบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 

08-1361-9492 

29 นายทองลวน  แกวไพฑูรย มะมวงนอกฤด ู 67 บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 

08-1976-2379 

30 นายคําภู  พลราช มันสําปะหลัง 106 บานหนองเม็ก หมูที่ 9 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 

08-5630-8129 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ที ่ ศาสนา จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละ 

(ของประชากรจังหวัดนครราชสมีา) 
1 พุทธ 2,606,386 99.234 

2 คริสต 17,412 0.663 

3 อิสลาม 2,635 0.10 

4 ซิกซ 65 1 

5 อื่นๆ - - 

จํานวนวัด สํานักสงฆ โบสถ ศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน ในจังหวัดนครราชสมีา หมายเหตุ 

วัด 1,093  

สํานักสงฆ 770  

ที่พักสงฆ 1,023  

โบสถ 64  

มัสยดิ 4  

ซิกซ 1  

อื่นๆ -  

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสมีา 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจําป 

     8.2.1 เอกลักษณสําคัญของจังหวัด  
    1) อนุสาวรียทาวสุรนารี  
  2) ภาษาโคราช  

    3) เพลงโคราช    
               4) ผาไหมหางกระรอก  

     8.2.2 เทศกาลประเพณีที่สําคัญ   
1) ฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน         

ของทุกป    
2) งานประเพณีแหเทียนพรรษาโคราช จัดขึ้นในชวงวันเขาพรรษา    
3) งานประเพณีกินเขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นในวันเสาร-อาทิตย สัปดาหที่  2            

ของเดือนมีนาคมทุกป  ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน ประเพณ ี“กินเขาคํ่า”   
4) งานประเพณีแหเทียนพิมาย มีการประกวดตนเทียนพรรษา การประกวดขบวนแหเทียน    
5) เทศกาลเที่ยวพิมาย และแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ  ระหวางสัปดาห      

ที ่2 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกป ณ อุทยานประวัติศาสตรพิมายและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย    
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6) งานวันผาไหมและของดี เมืองปกธงชัย  ประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป            
ณ บริเวณลานอเนกประสงค หนาที่วาการอําเภอปกธงชัย    

7) งานตรุษจีนนครราชสีมา จัดในชวงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ บริเวณอนุสาวรีย       
ทาวสุรนารีสวนเมืองทอง  สวนอนุสรณสถาน    

8) งานประเพณีสงกรานต จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป บริเวณสนามหนา
ศาลากลางจังหวัด  และลานอนุสาวรียทาวสุรนารี      

9) งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม บริเวณลานอนุสาวรีย          
ทาว สุรนารี สวนอนุสรณสถาน   

10) งานวิสาขาบูชา พุทธบารมี   จัดขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ณ หอง MCC 
HALL ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลลสาขานครราชสีมา   

11) งานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกป  บริเวณ
ศูนยการคาจตุจักรปากชอง  อําเภอปากชอง    

12) งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ  จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 
บริเวณสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุงตาหลั่ว) 

13) งานเทศกาลอาหารยางโคราช  จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน สนามหนาศาลากลางจังหวัด  
14) งานเกษตรแฟรปากชอง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง

แหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
15) งานเบญจมาศบานในมานหมอก จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป บริเวณสํานักงาองคการ

บริหารสวนตําบลไทยสามัคคี ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว    
16) งานปากชองคาวบอยเฟสติวัล จัดขึ้นตนเดือนธันวาคม ณ ไรทองสมบูรณ  อําเภอ             

ปากชอง 
17) งานปากชองคาวบอยซิตี้ จัดขึ้นปลายเดือนธันวาคม บริเวณสวนสาธารณเขาแคน เทศบาลเมือง

ปากชอง  
 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
       8.3.1 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวไทโคราช หรือไทเบิ้ง ไดแก อาชีพที่ไดอาศัยประโยชนจาก
สภาพแวดลอมธรรมชาติที่อยูใกลเคียงเชน การทําไต ทําลาน สวนอาชีพอ่ืนๆ คือการทําไร ทํานา หาปลา โดย
มีเครื่องมือประกอบอาชีพสวนใหญทําจากไมไผ เครื่องมือดํารงชีวิตบางชิ้น เชน ตะกรา มีรูปแบบคลายกระบุง
ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนเอกลักษณของกลุมชน 
      8.3.2 ภาษาถิ่น  
   ชาวไทโคราช หรือไทเบิ้งมีภาษาพูดคลายกับภาษาไทภาคกลาง แตมีเสียงวรรณยุกตตางไป 
และนิยมลงทายประโยคดวยคําวา เบิ้ง เดิ้ง เหวย ดอก มีผูเรียกภาษานี้ในชื่ออ่ืนวา ภาษาไทเดิ้ง หรือภาษาไท
โคราช วรรณกรรมที่เกาแกที่พบเขียนดวยอักษรไทย เปนสวนใหญ เขียนบนสมุดไทยไดแก นิทาน นิยาย คํา
สอนและคติธรรม ตํารายา ตําราหมอดู และกฎหมายเปนตน มีรูปแบบอักษรอื่นที่พบบาง คืออักษรขอมเขียน
บนสมุดไทยเปนคาถา หรือจารบนใบลานเปนบทเทศนของพระภิกษ ุ
 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
        จังหวัดนครราชสีมามีสินคาพื้นเมืองมากมาย นักทองเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑงาน
หัตถกรรมทองถิ่นที่มีชื่อเสียงไดแก  เครื่องปนดินเผาจากอําเภอดานเกวียน  ผาไหมหมัดหมี่จากอําเภอ      
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ปกธงชัย  สวนสินคาหัตถกรรมจากแมบาน  หาซื้อไดจากศูนยจําหนายของดีเมืองโคราช  สวนผลิตภัณฑ
อาหารไดแก หมูยอ แหนม  ไสกรอก กุนเชียง ที่ผลิตมากที่ตัวเมืองปากชอง และหมี่โคราชที่มีจําหนายทั่วไป 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

  9.1 การจัดการที่ดินทํากิน (สปก.) 
    การจัดที่ดินทํากินและคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม (สปก) แบงเปนพื้นที่ NOS รังวัด 11,662 ไร 

สอบสิทธิ 777 ราย พื้นที่ปด รังวัด 16,275 ไร สอบสิทธิ 1,085 ราย พื้นที่แบงแปลง รังวัด 13,902 ไร 
การจัดที่ ดินชุมชน 99 ชุมชน 5,000 ราย จากการสํารวจขอมูลพื้นที่  สปก. รายอําเภอ จํานวน 
2,392,496 ไร มีการปรับปรุงระบบแผนที่รายแปลง 275,488 ไร การสรางและพัฒนาเกษตรรุนใหม โดย
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน (ศูนยใหม) 5 ศูนย ขยายองคความรู 400 ราย 
พัฒนาธุรกิจชุมชน (SMES) 245 ราย/ไตรภาคี 120 ราย สงเสริมเกษตรกรปราดเปรื่อง 21 กลุม 249 ราย  

9.2 ทรัพยากรสัตวปา  
 จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญหลายชนิด เชน ชางเกง กวาง ลิง และนก                

ชนิดตางๆ  สวนสัตวปาชนิดหายากหรือใกลจะสูญพันธุ ไดแก กระทิง แมวหลายหินออน เลียงผา และนกเงือก              
สัตวปาใหญพบในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน และพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  

9.3 ทรัพยากรธรณี 
      จังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตแรและยอยหินที่สําคัญ ซึ่งไดแก หินบะซอลต หินปูน และ เกลือ

หิน  มีผูถือประทานบัตร จํานวน 30 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,982 ไร 41 งาน 1,198 ตารางวา  จําแนก
เปนพื้นที่แรเกลือหิน 959 ไร 5 งาน 277 ตารางวา  พื้นที่แรหิน ดินหรือทรายอุตสาหกรรม 233 ไร 3 งาน 
80 ตารางวา พื้นที่แรหินประดับชนิดหินทราย 110 ไร 14 งาน 412 ตารางวา  พื้นที่แรหินออน 290 ไร 
7 งาน 134 ตารางวา  พื้นที่แรหินออน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 717 ไร 6 งาน 146 ตารางวา พื้นที่
แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต 673 ไร 6 งาน 149 ตารางวา  มีมูลคาผลผลิตแรรวมเฉลี่ย 612.72 
ลานบาท  ผลผลิตแรที่ผลิตไดสูงสุด ในป 2552 คือ หินปูน-หินอุตสาหกรรมชนิดกอสราง ผลิตได 501,287 
เมตริกตัน หินออน ผลิตได 408,333.63  เมตริกตัน หินบะซอลต ผลิตได 347,071  เมตริกตัน  

10.อื่นๆ 
10.1 สถานการณดานขยะมูลฝอย 

    - มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 2,264 ตัน/วัน เก็บขนขยะไปกําจัด 1,173 ตัน/วัน (รอยละ 51.81) 
    - มีการกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ 435 ตัน/วัน (รอยละ 19.21) ( ศูนยกําจัดขยะของ

เทศบาลนครนครนครราชสีมา ,ศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลสูงเนิน และขนไปกําจัดที่บริษัทปูนซีเมนต TPI 
    - มีปริมาณขยะสะสม 760,825 ตัน ไดรับการจัดการ 238,991 ตัน  ( รอยละ 31.41) 

10.2 ขอมูล จปฐ. 
  รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ป  2561  พบวา  ครัวเรือนในจังหวัด
นครราชสีมาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา  38,000  บาท  จํานวน  638,980  ครัวเรือน  คิดเปน   
รอยละ  99.83  และยังไมผานเกณฑ  จํานวน  1,089  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  0.17  รายละเอียด  
ตามปรากฏตามตารางทายนี ้
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ตัวชี้วัดที่ 22 คนในครัวเรือนมีรายไดไมนอยกวาคนละ 38,000 บาทตอป 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนครัวเรือน 
ที่สํารวจทั้งหมด 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 เมืองนครราชสีมา 107,635 107,631 100.00         4 0.00 
2 คง 18,283 18,277 99.97 6 0.03 
3 ครบุรี 24,157 24,157 100.00 - - 
4 จักราช 17,680 17,670 99.94 10 0.06 
5 โชคชัย 22,684 22,629 99.76 55 0.24 
6 ชุมพวง 20,877 20,826 99.76 51 0.24 
7 ดานขุนทด 30,104 30,067 99.88 37 0.12 
8 โนนไทย 16,876 16,843 99.80 33 0.20 
9 บัวใหญ 22,765 22,735 99.87 30 0.13 

10 โนนสูง 29,610 29,463 99.50 147 0.50 
11 ปกธงชัย 34,993 34,913 99.77 80 0.23 
12 ปากชอง 46,581 46,581 100.00 - - 
13 พิมาย 32,172 32,167 99.98 5 0.02 
14 สีคิ้ว 30,325 30,262 99.79 63 0.21 
15 สูงเนิน 22,236 22,169 99.70 67 0.30 
16 ประทาย 17,558 17,508 99.72 50 0.28 
17 หวยแถลง 17,680 17,505 99.01 175 0.99 
18 ขามทะเลสอ 7,286 7,249 99.49 37 0.51 
19 ขามสะแกแสง 10,197 10,167 99.71 30 0.29 
20 เสิงสาง 16,255 16,240 99.91 15 0.09 
21 บานเหลื่อม 5,181 5,148 99.36 33 0.64 
22 หนองบุญมาก 14,967 14,958 99.94 9 0.06 
23 แกงสนามนาง 8,075 8,051 99.70 24 0.30 
24 โนนแดง 6,100 6,096 99.93 4 0.07 
25 วังน้ําเขียว 9,930 9,930 100.00 - - 
26 เมืองยาง 6,845 6,799 99.33 46 0.67 
27 เทพารักษ 5,543 5,540 99.95 3 0.05 
28 พระทองคํา 10,090 10,085 99.9 5         5 0.05 
29 ลําทะเมนชัย 7,690 7,686 99.95 4 0.05 
30 เฉลิมพระเกียรติ 8,232 8,192 99.51 40 0.49                                                                                                                         
31 สีดา 5,684 5,659 99.56 25 0.44 
32 บัวลาย 5,778 5,777 99.98 1 0.02 
รวม 640,069 638,980 99.83 1,089 0.17 
ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนครราชสมีา  ป  2561 
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10.3 ปญหาความตองการของประชาชน 
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10.4 รายช่ือหมูบานภัยแลง 
             พื้นที่เปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
       จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายการพัฒนาในหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลง และ
หมูบานลาหลัง เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน และอําเภอ ไดเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนในหมูบานดังกลาว 
ใหหมดไป ประกอบดวย หมูบานตาง ๆ ดังนี้ 

บัญชีสรุปหมูบานที่คาดวาจะขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. 2562 
ลําดับ อําเภอ ตําบล หมูที ่ ชื่อบาน 

1 ดานขุนทด (1 ต. 1. ม.) ตะเคียน 11 หนองชิงโค 
2 ลําทะเมนชัย (1 ต. 3 ม.) ชองแมว 1 ปลักอีแรต 

15 ใหมสามัคค ี
17 หนองคลอง 

3 วังน้ําเขียว (1 ต. 3 ม.) อุดมทรัพย 4 ตะกุดรัง 
11 หวยน้ําเค็ม 
16 ซับพล ู

4 ขามสะแกแสง (3 ต. 11 ม.) ขามสะแกแสง 7 โนนหญาคา 
พะงาด 1 โนนประดู 

5 ดอนพะงาด 
6 มะเกลือ 
7 ดอนใหญ 
8 หนองไอเผือก 
9 หนองบอน 

10 บานใหม 
โนนเมือง 3 หนองกกไมพอก 

6 สระแจง 
9 เมืองชัยพัฒนา 

5 สูงเนิน (5 ต. 22 ม.) บุงข้ีเหล็ก 4 บานทัดทา 
5 บานบุงขี้เหล็ก 
6 บานกุดเวียน 
7 บานหนองเอื้อง 
8 บานมะมวง 

10 บานดอน 
11 บานโคกมะกอก 
12 บานโคกมะกอก 
13 บานใหมสมบรูณ 

โนนคา 4 บานกุดหัวชาง 
6 บานโคกหินเหล็กไฟ 
8 บานหนองหอย 

มะเกลือเกา 7 บานบุตาสง 
9 บานวังรางนอย 
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ลําดับ อําเภอ ตําบล หมูที ่ ชื่อบาน 
   17 บานโสกจานพัฒนา 

18 บานมะเกลือเกา 
19 บานมะเกลือเกาพัฒนา 

หนองตะไก 3 บานกุดขมิ้น 
4 บานสองคร 

10 บานสองครเหนือ 
เสมา 9 บานสมกงาม 

15 บานอยูเจรญิ 
6 ปากชอง (4 ต. 12 ม.) วังกระทะ 7 คลองปาหม ู

10 เขาแกว 
11 ดอนสวาง 

ขนงพระ 8 หนองตะกู 
9 เขาจันทรหอม 

15 ทรัพยศรีมงคล 
โปงตาลอง 1 โปงตาลอง 

4 ปอห ู
7 สระน้ําใส 
8 ตะเคียนงาม 

13 โปงฉนวน 
หนองน้ําแดง 11 มอระหาด 

จํานวน 6 อําเภอ 15 ตําบล 52 หมูบาน 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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สวนที ่2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

1. ความม่ันคง 
1.1   การมีความมัน่คงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
       1.2  ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
       1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที ่

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
       1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

       1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที ่
มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

2.  ความม่ังคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสาย
สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

     2.3 ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  ความยั่งยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
              3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

     3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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อนาคตประเทศไทย ป  2579  :  รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู 

อยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุก
พื้นที่ และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเปน Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอยางมี 
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และกลายเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1   ภาคเกษตร พัฒนามุงสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารและเปนฐานการผลิต  
bio-bases ที่สําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

2.2   ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย 
ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เปนตน 

2.3   ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสงเสริมธุรกิจบริการ 
อนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน 
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน 
ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4   วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแขง็ เปนฐานการ 
ผลิตและบริการที่สําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ 
พัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีทักษะวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปน
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

4. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย 
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง 
โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข ไมคอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ 
สีเขียวระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพื้นที่สีเขียวใหญขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. การบริหารภาครัฐ โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและ 
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถิ่น 
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กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ 
1.ยุทธศาสตร
ด า น ค ว า ม
มั่นคง 

(1) การเสริมสรางความมั่ นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขนั 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น 
สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา
เพื่อเปนศูนยกลางการคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรให
เขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และ
ภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลาง
การใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของ
ผูประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ 
2.ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
(ตอ) 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมให
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ
เชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุม
อํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการ
ระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ 
และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและ
ทั่วถึง 
(3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีด ี
(4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุมน้ํา เนนการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11  
๒. คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคญั 5 ประการไดแก มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม 

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก 
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

1) คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา 0.8 คะแนน 
2) IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 100  
3) รอยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
5) สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น 

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลงโดย 
1) รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด  เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา รอยละ  15 /ป 
2) การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดเพิ่มข้ึน 
3) สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 7.4 

๓. มรีะบบเศรษฐกิจที่เขมแข็งและแขงขันได  โดย 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 โดยมีรายไดตอหัวเปน 8,200ดอลลาร สรอ. 
2) มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูใน 

กลุม 1  ใน 25 ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ 

6.ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน 
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่ เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 



82 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

3) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน 
4) พื้นที่การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเปน 500,000 ไร 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ําโดย 

1) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
2) พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เปน 1.58 ลานไร 
3) การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ 7 

5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย โดย 

1) ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง 
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความ

เสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ 

และมีสวนรวมจากประชาชน โดย 
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ 

ธุรกิจของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 
2) คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.3 การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีด ี

1.4 การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

1.5  การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาค

ธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม 

1.6 การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.2  การใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่ม ี
รายไดต่ําสุด 

1.3  การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครอง 
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 

1.4  การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานราก 

1.5 การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มี 
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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1.6 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
1.7 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด 

สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมี
การกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 

1.8 สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน 
ระดับชาติและระดับทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
3.2  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
4.3  แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4.4  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
4.6  สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัต ิ
4.8  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
5.3  ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
5.4  การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
5.5  การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
5.6  การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.7  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส  
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
ภาครัฐ 

6.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
6.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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6.5  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ 

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนา 
7.1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
7.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
7.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
7.4  การพัฒนาดานพลังงาน 
7.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6  การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 

ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1  เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน 
8.2  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

9.1  การพัฒนาภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1. เกษตรเพิม่ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร 

ปลอดภัย 

2. อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

3. ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

4. น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา 

9.2  การพัฒนาเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ 
และศูนยกลางการศึกษา 

9.3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนา 
10.1  เรงพัฒนาการเชื่องโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภายใตความ 

รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
10.2  การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ 

ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 
10.3  การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการ 

ผลิตการคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 

10.4  มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง 
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสอมภาคกัน 
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พลัง
ประชารัฐ 

10.5  การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศ 

10.6  บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการ 
ตางประเทศ 

10.7  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที ่
สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ    

 

1.3 Thailand 4.0 
โมเดลการขับเคลื่อนสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นําพาประเทศใหหลุดพนจากกบัดัก ประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ําความ และกับดัก

ความไมสมดุลในการพัฒนา พรอมๆ กับ ปฏิรูปประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม ดวย
การสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ จน
สามารถเปนประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษที ่21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เดินหนาไปดวยกัน 
(Stronger, 
Together) 

• ไมทิ้งใครไวขาง
หลัง (Leave No 
One Behind) 

• สรางความเขมแข็ง
จากภายใน 
(Strength from 
Within) 

• เชื่อมโยงประชาคม
โลก (Connect to 
the World) 

• มุงขยาย “พื้นที่รวม” (Extending 
Common Ground) 

• เพื่อบรรลุ “เปาหมายรวม” 
(Achieving Common Goal) 
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5 New Social Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

คนไทย 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ช่วยเหลือผูอื้�น 

คนไทย ๔.๐ 
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4 วาระ การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

Thailand 4.0 in Action 

ซอมเสริมฐานราก 

เตรียมการสูอนาคต 

วาระท่ี 1 สรางสังคมแหงโอกาส  

และสังคมท่ีสามารถ 

 ใน ๕ กลุมเปาหมาย 

 ขับเคลื่อนโดย กระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมูบาน ฯลฯ 
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วาระท่ี ๒ สราง Multiple Growth Poles  
ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ๔.๐  

ใชแนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) 
ผานกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหวางผูวาราชการจังหวัด หอการคา  

สภาอุตสาหกรรม ทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ 

ขับเคลื่อนผานวิสาหกิจเชิงสังคม  อาทิ บริษัทประชารัฐสามัคคี, PPP 
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วาระท่ี 3 สราง Competitive Ecosystem  
สําหรับกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ประเทศไทย  
4.0 

รากแกว 

วาระท่ี 4 ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหงอนาคต 

 ปรับนโยบาย ยุทธศาสตร และโครงสรางสูการเปน Extended Nation เพื่อรองรับโลกไรพรมแดน 

One Word  
One Destination 

Connectivity-Based 
Infrastructure 

ประเทศไทย ประชาคมโลก 

 

 

 

• การเชื่อมโยงเปนเครือขายทางกายภาพ 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายของผูคน 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายเชิงสถาบัน 
• การเชื่อมโยงเปนเครือขายในโลกเสมือน 

• พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 
ในระดับหนึ่ง 

• เปนเทคโนโลยีที่ตอบโจทย 
ความตองการของประเทศ 

• วิสาหกิจที่ขับเคลื่อน 
ดวยนวัตกรรม 

• Tech Based Startups 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    1.4.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการ

พึ่งตนเอง 
 1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
  (1) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไห ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม           
ศรีสะเกษ ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให
อยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุมผูผลิต และชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนาย
สินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
  (2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่โดยสงเสริมการ
ปลูกพืชผักผลไม และดอกไม ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
รวมทั้งสงเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
   (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองได นํารองในจังหวัดอํานาจเจริญ 
กาฬสินธุ และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ
การเกษตรใหเข็มแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ 1 ไร1แสน สงเสริมการเรียนรูจากลุม
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใหเปนตนแบบ รวมทั้งสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส
อยางท่ัวถึง 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง 
  (1) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร โดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
อาหารของภาค สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่
มีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด 
  (2) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร เปน
ตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณพัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผูประกอบการและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม
การจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 
  (3) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสิคาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเด็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสี
เขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
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  (4) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนลาง โดยใหความสําคัญกับสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีที่ใชงานไดงายจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและทองถิ่นใหมากขึ้น 
 3) ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ 
และกีฬาสูนานาชาติ 
  (1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมในทุกพื้นที่  ทองเที่ยว        
อารยธรรมขอมในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ําโขงและ
สุขภาพ ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเที่ยวธรรมชาติใน
จังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถ
ทองเที่ยวไดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพื่อกระจายนักทองเที่ยวจาก
เมืองหลักสูเมืองรอง ชุมชนและทองถิ่น 
  (2) พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลาน
ชาง เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงกิจกรรม
การทองเที่ยวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว 
 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ
ปรับปรุงอางเก็บน้ํา หนองและฝายที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ใน
พื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาค 
  (2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพื้นที่ลุมน้ําเลย ชี มูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ํา 
ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพืชที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา พัฒนา
ระบบสงน้ําและการกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
  5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ตนน้ํา
ของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ
และพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพื่อ
รักษาพื้นที่ปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดินอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อให
เกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
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1.4.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 

วิสัยทัศน  (Vision) 
“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข” 

พันธกิจ  (Mission) 
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะล ิ

2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 

6) สงเสริมการทองเที่ยว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 

8) สงเสริมและพัฒนาดานสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics  Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม 
3)  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.4.3  แผนพัฒนาจังหวัด 
          ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอตุสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศนูยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) 
        
   “โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก  นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 

           เปาประสงครวม 
    1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
    2. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
    3. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพษิดานสิ่งแวดลอม 
    4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลัก             
ของชาติ 
    5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสมีา 
  1.เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
  2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 3.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุงสูอุทยานธรณีโลก  

 4.เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลักของชาติ 
  5.เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทุกดาน  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
   1. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
   2. การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 
   4. การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
   5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
1.4.4 ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
 ขอ 1 ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่จังหวัดนครราชสีมา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพรอม
ขอกําหนดนี้ 
 ขอ 2 ขอกําหนดนี้มิใหใชบังคับในทองที่ที่มีประกาศใชบังคับกฎหมายใหใชบังคับผังเมืองรวม 
 ขอ 3 การวางและจัดทําผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อสรางแผนพัฒนาทางดานกายภาพที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
(2) เพื่อกําหนดทิศทางการขยายตัวของชุมชนใหเปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 
(3) เพื่อจัดพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในทิศทางและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
(4) เพื่อใชเปนกรอบเชิงนโยบายสําหรับทองถิ่นในการวางและจัดทําผังพัฒนาชุมชน 
(5) เพื่ออนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 
(6) เพื่อดํารงรักษาและกําหนดแหลงที่ตั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด 
ขอ 4 ผังเมืองรวมตามขอกําหนดนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบชุมชนการใชประโยชน 

ที่ดิน  โครงสรางพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดมาตรการและ
วิธีดําเนินการเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  การพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะตาง ๆ ให
บรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้  

(1) สงเสริมการใชมาตรการทางดานผังเมืองในการจัดระเบียบพัฒนาพ้ืนที่ 
(2) สงเสริมและบูรณะฟนฟูระบบชุมชนเดิมใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่ใหม 
(3) สงเสริมการดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม 
(4) สงเสริมใหมีการบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 
(5) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

  ขอ 5 การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนกําหนดการใชประโยชนที่ดินใน
อนาคตและรายการประกอบแผนผังที่แสดงพรอมขอกําหนดนี้ 
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ขอ 6 การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคตทายขอกําหนดนี้นี้ ให 
เปนไปดังตอไปนี้ 
  (1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.49 ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดินประเภท 
ชุมชน 
  (2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.6 ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภท 
อุตสาหกรรมและคลังสินคา 
  (3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.4 ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม 
  (4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.5 ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียวให
เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
  (5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5 ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  (6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถงึหมายเลข 6.28  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
  (7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7 ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
  (8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.23 ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขอ 7 ที่ดินประเภทชุมชน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบัน 
ราชการ  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 
ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  เวนแตโรงงานลําดับที่ 91 (2) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ 

(2) โรงงานลําดับที่ 3  โรงงานลําดับที่ 11(3)(4)(6) โรงงานลําดับที่ 38(1)  โรงงานลําดับที่ 50  
โรงงานลําดับที่ 57  โรงงานลําดับที่ 59  โรงงานลําดับที่ 60  โรงงานลําดับที่ 88  และโรงงานลําดับที่ 101 
เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ  
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสาม  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน 
เชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนาย 

(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซ   
สําหรับกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(6) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการ 
สงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
 ขอ 8 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(1) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
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(3) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(4) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(5) สถาบันการศึกษา 
(6) สถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวนแตสถานพยาบาลที่ใหบริการ 

รักษาพยาบาลแกพนักงานหรือลูกจางของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
 ขอ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับ
เกษตรกรรม การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ   
 ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 
ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เวนแตโรงงานลําดับที่ 7(1) (4) โรงงานลําดับที่ 43 เฉพาะปุยอินทรีย  
โรงงานลําดับที่ 50(4)  เฉพาะแอสฟลทติกคอนกรีต โรงงานลําดับที่ 91(2) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ 
และโรงงานลําดับที่ 92 

(2) โรงงานลําดับที่ 38(1) โรงงานลําดับที่ 57(1) (2) โรงงานลําดับที่ 59 เวนแตโรงงานที่ใช 
กระบวนการรีดเย็นในการผลิต โรงงานลําดับที่ 60 โรงงานลําดับที่ 88  เฉพาะพลังงานจากนิวเคลียร ถานหิน 
และลิกไนต และโรงงานลําดับที่ 101  เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของ
ชุมชน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่น ๆ นอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ  
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามัน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหนาย 
(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(8) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารสูง 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตาม

กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ขอ 10 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม  การอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย สถาบันราชการ สถาบัน การศึกษา  
สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กําหนด ดังตอไปนี ้
(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ 

ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เวนแตโรงงานลําดับที่ 91 (2) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ 
(2) โรงงานลําดับที่ 38(1)  โรงงานลําดับที่ 57(1)(2) โรงงานลําดับที่ 59 โรงงานลําดับที่ 60  

โรงงานลําดับที่ 88 เฉพาะพลังงานจากนิวเคลียร ถานหิน และลิกไนต  โรงงานลําดับที่ 101 เวนแตโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน และโรงงานลําดับที่ 103 ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(3) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ 
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(4) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน 
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย 
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(5) คลังกาซปโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(6) โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ยกเวนบริเวณหมายเลข 4.4 
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(9) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

 เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม          
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ขอ 11 ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เฉพาะที่ดินซึ่งเปน         
ของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
นันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี ้

(1) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
(2) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

 ขอ 12 ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษา หรือบํารุง
ปาไม  สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม 
การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย หรือสาธารณะประโยชน และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี ้

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(2) โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(4) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(5) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
(6) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู ในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม              

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 ขอ 13 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวของกับการศึกษา 
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
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แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
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ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่ 

 ปญหาของพื้นทีห่มายถึง สภาพท่ีไมพึงประสงค 
 ศักยภาพของพื้นที่ หมายถึง สภาพพื้นที่เปนจุดเดนและเปนประโยชนในการพัฒนาเมือง เปนการ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของเมืองในดานการใชประโยชนที่ดิน ระบบการคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ 

 ขอจํากัดเชิงพื้นที่ เปนการศึกษาสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมและยังไมควรพัฒนา เนื่องจากจะสิ้นเปลือง
การลงทุนในการพัฒนามาก รวมทั้งเปนบริเวณที่จะตองมีการควบคุมการพัฒนา 

 ความเหมาะสมของพื้นที่  ความเหมาะสมของพื้นที่เปนผลจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพื้นที่
เชน ความเหมาะสมในดานทําเลที่ตั้ง ลักษณะดินเหมาะสมกับการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  
ลักษณะธรณีสัณฐานและลักษณะภูมิอากาศเปนตน ถาใชประโยชนไมตรงกับความเหมาะสมของ
ลักษณะกายภาพนั้น ๆ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

พื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะห 
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) :เขตชุมชนหรือเขตพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคตเพื่อ

กําหนดมาตรการที่สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 
- พื้นที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใชบังคับในปจจุบัน (ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาตาม

กฎกระทรวงฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)) ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ 
๓๑ ก (พ.ศ. ๒๕๕๙)ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
  - พื้นที่ท่ีกําลังดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดแก ผังเมืองรวมเมืองปก ผังเมืองรวมชุมชนสีคิ้ว ผัง
เมืองรวมเมืองปากชอง ผังเมืองรวมชุมชนดานเกวียน ผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย ผังเมือง
รวมชุมชนคลองไผ ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวขาว ผังเมืองรวมชุมชนทาเยี่ยม ผังเมืองรวมชุมชนหนองไขน้ํา ผัง
เมืองรวมชุมชนโคกสูง ผังเมืองรวมชุมชนหนองน้ําใส ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์กลาง 
 - พื้นที่ เทศบาลที่มีความเจริญซึ่ งเปนพื้นที่ รองรับการพัฒนาเปนชุมชนเมืองในอนาคต ไดแก           
เทศบาลนครและเทศบาลตําบล  
 ๒. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม คลังสินคา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา  ซึ่งมีความเหมาะสมดานทําเลที่ตั้ง การเขาถึง มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๓. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว): เขตสงเสริมการเกษตรทั่วไป เปนพื้นที่ชนบทชนบท
และเกษตรกรรมที่ควรไดรับการดูแลรักษา สมรรถนะของดินโดยทั่วไปใหผลผลิตปานกลางและใหผลผลิตต่ําในเขต
พื้นที่ไมมีโครงการชลประทานขนาดใหญ 

การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนพื้นที่สวนที่กันออกจากพื้นที่เขตชุมชนสภาพ
พื้นที่สวนใหญจึงมีสภาพเปนเขตชนบทมีการตั้งถิน่ฐานประชากรเบาบางจะมีลักษณะและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานใน
แตละสวนของพื้นที่ชนบทแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพ ภูมิประเทศ และปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปนพื้นที่การเกษตรกรรมที่ควรไดรับการดูแลรักษาใหมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีทิศทางเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาของเมืองแพรกระจายเขาสูพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
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 ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) : เขตชุมชนหรือ
เขตพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองในอนาคต เพื่อกําหนดมาตรการที่สงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณภาพสูงหรือเปนที่
เฉพาะสําหรับเกษตรกรรม พื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานไวดีแลว การควบคุมการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
นี้ จึงมีขอกําหนดที่เขมงวดและเครงครัดในการอนุญาตใหมีการใชประโยชนในกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
การเกษตรและการอยูอาศัยแบบชนบทมากกวาที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมทั่วไป 
 ๕. ที่ดินประเภทโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) : เฉพาะท่ีดินซึ่ง
เปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น 
 การกําหนดในบริเวณที่ดินของรัฐจะเปนการกําหนดที่ดินตามที่ดินที่อยูในครอบครองของรัฐเทานั้น     
จะไมสามารถกําหนดที่ดินที่เปนของเอกชนได 
 ๖. ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) :เขตอนุรักษสภาพแวดลอม.ธรรมชาติ 
ครอบคลุมพื้นที่ปาไม แหลงน้ําลําธารและพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติสวยงามที่สมควรไดรับการฟนฟู
และอนุรักษ 
 การกําหนดในบริเวณที่ดินของรัฐที่ประกาศเปนเขตปา เขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยาน 
เขตอนุรักษและเขตหามลาพันธุสัตวปา การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หรือการ  พัฒนาตองดําเนินการภายใต 
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของโดยเครงครัดเทานั้น 
 ๗. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา : ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับการศึกษา  
สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การกําหนดในบริเวณที่ตั้ง กําหนดเฉพาะที่ดินที่ เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเดิม และที่ เปน
สถาบันการศึกษาขนาดใหญเทานั้น 

๘. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือเก่ียวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

การกําหนดในบริเวณที่ตั้ง กําหนดเฉพาะบริเวณที่ดินของรัฐ และเปนพ้ืนที่แหลงน้ําขนาดใหญเทานั้น 
 การใชผังเมืองรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดคํานึงถึงความสําคัญของการใชผังเมืองรวมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะใหกับประชาชนอยางเพียงพอและกําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 

๑) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง โดยเนนเสนทางสูแหลงทองเที่ยวและพื้นที่การเกษตร
และเขาสูทองถ่ินที่ยังขาดแคลน  

๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรและการบริโภคใหแกพื้นที่ประสบภัยแลง 
๓) สนับสนุนการจัดตั้งระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพื่อแกไขปญหาการจราจรและประหยัดพลังงาน 
๔) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหสามารถตอบสนอง

ประโยชนสุขของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕) กําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้นําการพัฒนาเมืองโดยการจัด

ระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมในแตละประเภท 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

 การวางผังเมืองภายใตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงเปนภารกิจหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ผสมผสานกับงานวิชาการที่มีสวนชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ ในดานการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม และพัฒนา
ระบบเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนภารกิจหลักที่มีสวนชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดียิ่งข้ึน 
 การวางผังเมือง เปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอความเปนอยูของประชาชน ภารกิจดังกลาว
ไดนําไปสูแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหกรม
โยธาธิการและผังเมือง ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี ้

๑) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและกรุงเทพมหานครใด 
ใหเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และกรุงเทพมหานครนั้นดําเนินการ 

๒) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (เทศบาลเมืองพัทยาและ
องคการบริหารสวนตําบล) มากกวา ๑ แหง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังดําเนินการรวมกัน หรือ
มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเปนผูดําเนินการ 

๓) ผังเมืองรวมจังหวัด ใหถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
๔) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการ

รวมทั้งใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวิชาการ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผังเมืองที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

๕) ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําแผนการจัดทําผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความ
เหมาะสมและจําเปน และใหดําเนินการปรับปรุงใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนคณะกรรมการใน
คณะกรรมการผังเมืองดวย 
 ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน 

๑) ทําใหเมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโต อยางมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะโดยการ
วางผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตออกเปนยานตาง ๆ อยางเหมาะสมสัมพันธกัน เชน ยานพักอาศัย ยาน
พาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาสภาพแวดลอม เปนตน 

๒) เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนใหมีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนสงใหมีสัมพันธกับ
การใชที่ดินในอนาคต 

๓) ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย โดยหามการใชประโยชนที่ดินบางประเภทในยานที่
พักอาศัยหรือยานพาณิชกรรม เชน หามคลังน้ํามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมที่มีมลพิษ 

๔) สงเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนโดยกําหนดใหมียานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม  ซึ่งเปน
แหลงธุรกิจและจางงานไวในที่เหมาะสม เพื่อผูใชบริการและคนงานไดรับความสะดวกในการเดินทาง การขนสง
สินคาและวัตถุดิบ 

๕) สงเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชน โดยพิจารณาถึงที่ตั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
ศูนยสาธารณสุข ฯลฯ ใหอยูในที่เหมาะสม สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖) สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีที่โลงเวนวาง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผอนหยอนใจ 
๗) ดํารงรักษาสถานที่ที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยกําหนดเปนบริเวณ

อนุรักษ เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

 แนวคิด รูปแบบ และแนวทาง การวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
 - กําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนยาน (Zone) ที่ชัดเจน เชน ยานชุมชน  ยานอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา  ยานชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมยานเศรษฐกิจ ยาน
ควบคุมและพัฒนาพ้ืนที่กอสรางอาคารสูง พื้นที่อนุรักปาไม เปนตน 
 - กําหนดความเขมขนของการพัฒนาโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษาพื้นที่ปาสงวน   
ตนน้ําลําธาร พื้นที่ชุมน้ํา เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน เพื่ออนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
 - สงเสริมและฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูเพื่อเปนรากฐานการผลิตสินคาเกษตรประเภทอาหาร และ
พัฒนาการใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยวิทยาการที่ทันสมัย 
 - เสริมสรางและพัฒนาบทบาทชุมชนใหสามารถทําหนาที่ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - กําหนดระบบชุมชน เพื่อการพัฒนาเปนกลุมชุมชนเพื่อประโยชนในการลงทุนสาธารณูปโภค         
สาธารณูปการและอํานวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ โดยใหมีพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน มีการจัดใหมี
แหลงงานและที่อยูอาศัยใกลแหลงงานและเพียงพอตอความตองการ 
 - วางแผนโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงกันและสะดวกตอการเขาถึงจังหวัด โดยเปนศูนยกลาง
Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงทางบกให
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีระบบขนสงสาธารณะหรือระบบขนสงมวลชนภายในจังหวัดพรอมทั้งระบบเชื่อมโยง
ภายในชุมชนเมืองเกาสี่เหลี่ยมคูเมือง จัดระบบที่จอดรถและจุดเปลี่ยนการเดินทางประเภท ตาง ๆ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอระบบการคมนาคมขนสงภายในจังหวัด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาพื้นที่ปาสงวน ปาตนน้ําลําธาร เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยมาตรการผังเมือง 
 การผังเมืองเปนมาตรการหนึ่งที่มุงพัฒนาพื้นที่ โดยเนนการพิจารณาถึงภาพรวมของพื้นที่ที่ตองสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดเปนสําคัญ เพื่อใหการนําแผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามยุทธศาสตรทุก
หนวยงานลงสูพื้นที่อยางมีความสมดุลสอดคลอง และมีความสัมพันธกันระหวางเมืองและชนบท ซึ่งจะเปนการ
แกปญหาพื้นที่เมืองและชนบทไปพรอมกัน รวมถึงการพิจารณาบทบาทของเมืองแตละแหงวาควรมีบทบาทใน
ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศอยางไร และบทบาทดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของ
เมืองในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงใด ซึ่งการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยมาตรการผังเมืองนั้น มุง
ที่การกําหนดการใชประโยชนที่ดินดวยการจําแนกการใชประโยชนที่ดินใหมีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความ
ขัดแยงของการใชพื้นที่อยูอาศัยกับพื้นที่ประกอบอาชีพตาง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท รวมถึงการเตรียม
พื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรใหเพียงพอ  ในอนาคต ซึ่งจะทําใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
แนวทางการพัฒนาของรัฐอยางชัดเจน เกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามกรอบแหง
กฎหมายและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจการบริหารไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงเสริมใหทองถิ่นมีบทบาทและหนาที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ไดใชแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดโดยมาตรการผังเมืองนี้ เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางชัดเจนตอไป 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 - 2565) 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณ ี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2.1 วิสัยทัศน   

“การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  การบริหารคุมคา   
เศรษฐกิจกาวหนา  คุณภาพชีวิตดี กีฬาสูสากล  ประชาชนมีสวนรวม” 
 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณ ี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 
    1.ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 
    2.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
    3.เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
    4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
    5.ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคอยางท่ัวถึง 
    6.ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
    7.ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี   
    8.การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย

แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
    9.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    11.สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
2.4 ตัวช้ีวัด 
    1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    2.คาเฉลี่ยคะแนน O-Net 
    3.จํานวนสายทางท่ีดําเนินการกอสราง ปรับปรุง/ซอมแซม 

 



1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ

1.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
แหลงน้ํา

ไมนอย
กวา 
100 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
110 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
120 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
130 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
140 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ

1.พัฒนาแหลงน้ํา
2.สานตอแนวทาง
พระราชดําริ

1.โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา
2.โครงการสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

สํานักการชาง
กองสงเสริมฯ
สํานักปลัดฯ

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

63 64

คาเปาหมาย

65

 2.5 คาเปาหมาย

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
รับผิดชอบหลัก

หนวย
สนับสนุน

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

2.การ
พัฒนา
การศึกษา

2.การ
พัฒนา
การศึกษา

ประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางมี
มาตรฐาน

คาเฉลี่ยคะแนน 
O-Net
ม.3 
ม.6

 

4.40
5.86

 

4.53
6.04

 

4.64
6.22

 

4.80
6.40

 

4.94
6.58

เพิ่มขึ้นปละ 3% 1.สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา
2.โครงการสงเสริม
และพัฒนาการศึกษา

สํานัก
การศึกษาฯ

โรงเรียนใน
สังกัด
กองแผนและ
งบประมาณ

64

หนวย
รับผิดชอบหลัก

คาเปาหมาย

65

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู

3.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร

3.ดาน
การ
พัฒนาการ
เกษตร

เกษตรกรมีความ
เขมแข็ง

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 17 
โครงการ

ไมนอย
กวา 18 
โครงการ

ไมนอย
กวา 19 
โครงการ

ไมนอย
กวา 20 
โครงการ

ไมนอย
กวา 21 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 1 
โครงการ

1.สงเสริมและ
แกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ

1.โครงการสงเสริม
และแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ
2.โครงการสงเสริม
การทําเกษตรทางเลือก
3.โครงการสงเสริม
การประอบอาชีพเสริม
4.โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว
5.โครงการสงเสริม
สินคาและผลิตภัณฑ
ชุมชน
6.โครงการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน

กองสงเสริมฯ
สํานักปลัด

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

63 64

คาเปาหมาย

65

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ใน

เขตจังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

กลยุทธ
61 62
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู
4.ยุทธศาสตร
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุก
มิติ เพื่อปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน

4.ดานการ
พัฒนาสังคม

4.ดานการ
พัฒนาสังคม

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 50
 โครงการ

ไมนอย
กวา 52
 โครงการ

ไมนอย
กวา 54
 โครงการ

ไมนอย
กวา 56
 โครงการ

ไมนอย
กวา 58
 โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ

1.สังคมสงเคราะห
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.โครงการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
3.โครงการสงเคราะห
ประชาชน

กองสงเสริมฯ
สํานักปลัด

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ

กลยุทธ
หนวย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 61 62 63

คาเปาหมาย

6564

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข

5.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล 
การปองกันและ
ควบคุมโรคอยาง
ทั่วถึง

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 30 
โครงการ

ไมนอย
กวา 32 
โครงการ

ไมนอย
กวา 34 
โครงการ

ไมนอย
กวา 36 
โครงการ

ไมนอย
กวา 38 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2 
โครงการ

1.ปองกันและ
บําบัดรักษาโรค

1.โครงการปองกัน
และบําบัดรักษาโรค
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข
3.โครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน

กอง
สาธารณสุข

สสจ.

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64

คาเปาหมาย

65

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

6.ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

จํานวนสายทางที่
ดําเนินการกอสราง
 ปรับปรุง/ซอมแซม

ไมนอย
กวา 
750 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
760 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
770 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
780 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
790 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 10
 โครงการ

1.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

1.โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการชาง

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 65

คาเปาหมาย

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
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1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว  
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี  
และกีฬา

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว  
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี  
และกีฬา

1.ประชาชนมีสวน
รวมในการสงเสริม
การทองเที่ยว 
อนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณี 
2.มีการสนับสนุน
และสงเสริมการ
จัดการแขงขันกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ 
ประชาชนมีสุขภาพดี 
รางกายแข็งแรงโดย
การเลนกีฬาออก
กําลังกาย และ
ประกอบกิจกรรม
นันทนาการ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 40 
โครงการ

ไมนอย
กวา 45 
โครงการ

ไมนอย
กวา 50 
โครงการ

ไมนอย
กวา 55 
โครงการ

ไมนอย
กวา 60 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
5 โครงการ

1.ทํานุ บํารุง
ศาสนา 
บํารุงรักษาศิลปะ
 จารีตประเพณี 
ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยว
3.สงเสริมกีฬา

1.โครงการทํานุ 
บํารุงศาสนา 
บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
3.โครงการสงเสริม
กีฬา

สํานัก
การศึกษาฯ
สํานักปลัด
กอง
สงเสริมฯ

ศูนย
ประสานงาน
อําเภอ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง
โรงเรียนใน
สังกัด

62

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 63 64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน65

คาเปาหมาย

กลยุทธ
61
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5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

8.การ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

8.การ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 70 
โครงการ

ไมนอย
กวา 80 
โครงการ

ไมนอย
กวา 90 
โครงการ

ไมนอย
กวา 
100 

โครงการ

ไมนอย
กวา 
110 

โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 
10 โครงการ

1.สงเสริม
ประชาธิปไตย
2.สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน
3.สงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี
4.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ

1.โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย
2.โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน
3.โครงการสงเสริม
และพัฒนา
เทคโนโลยี
4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการ

ทุกสวน
ราชการ

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน65

คาเปาหมาย
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 64
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2.ยุทธศาสตร
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู
4.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

9.ดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 4 
โครงการ

ไมนอย
กวา 5 
โครงการ

ไมนอย
กวา 6 
โครงการ

ไมนอย
กวา 7 
โครงการ

ไมนอย
กวา 8 
โครงการ

ปละ 1 
โครงการ

1.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.เสริมสรางความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

1.โครงการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.โครงการ
เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
3.โครงการปองกัน
อุบัติเหตุ

สํานักการ
ชาง

กลยุทธ
หนวย

สนับสนุน
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ. 61 62 63 65

คาเปาหมาย

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
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3.ยุทธศาสตร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

10.ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และสิ่งแวด 
ลอม

10.ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และสิ่งแวด 
ลอม

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการฟนฟูและ
อนุรักษ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

ไมนอย
กวา 14 
โครงการ

ไมนอย
กวา 16 
โครงการ

ไมนอย
กวา 18 
โครงการ

ไมนอย
กวา 20 
โครงการ

ไมนอย
กวา 22 
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 2
 โครงการ

1.การจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ
2.การกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม
3.จัดต้ัง ดูแล
ระบบน้ําเสียรวม
4.คุมครอง ดูแล
และบํารุงรักษาปา
ไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.โครงการฟนฟู
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
มลพิษและ
สิ่งแวดลอม
3.โครงการจัดการ
ระบบกําจัดขยะรวม

สํานักการ
ชาง

หนวย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด
 เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
อบจ.

กลยุทธ
61 62 63 65

คาเปาหมาย

64

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

2.6 กลยุทธ  
     1.พัฒนาแหลงน้ํา 
     2.สานตอแนวทางพระราชดําริ 
     3.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     4.สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
     5.สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     6.ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
     7.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     8.ทํานุ บํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
     9.สงเสริมการทองเที่ยว 
     10.สงเสริมกีฬา 
     11.สงเสริมประชาธิปไตย 
     12.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     13.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
     14.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
     15.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     16.เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชน 
     17.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
     18.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
     19.จัดตั้ง ดูแลระบบน้ําเสียรวม 
     20.คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12   

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
  

ที ่
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

1 ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําร ิ

5.ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ        
โลจสิติกส 
9.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.8) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตรบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบรูณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพคน 

1.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

4.การศึกษาและ
เรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
9.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.4) 
(6.11) (6.15) 
(6.16)  และ
(6.17) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

ที ่
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

4 ยุทธศาสตรการพฒันา
สังคม 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพคน 
4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

3.การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของ
รัฐ 

2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

  5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สาธารณสุข 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพคน 
4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

1.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
2.ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 
4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.การยกระดับ
คุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข
และสุขภาพของ
ประชาชน 

2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ           
โลจสิติกส 

6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.12) 
7.การสงเสริม
บทบาทและการใช
โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณ ีและกีฬา 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 
3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

4.การศึกษาและ
เรียนรู การ
ทะนบุํารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.6) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ที ่
ยุทธศาสตรการพฒันา 

อบจ.นม. 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล 
(คสช.) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

(พ.ศ.2561-2565) 

8 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

1.ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง 
6.ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

1.การปกปองและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย 
6.การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (6.10) 
10.การสงเสรมิ
การบริหาร
ราชการแผนดินที่
มีธรรมาภิบาล 
และปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับ Smart 
City, Mice City 
และดานอื่น ๆ 
4.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 

9 ยุทธศาสตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

4.ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรความ
มั่นคง 

3.การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของ
รัฐ (3.6) 

2.ยุทธศาสตรการลดความ
เหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยู 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

10 ยุทธศาสตรการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

4.ยุทธศาสตรการ
เติบโตทีเ่ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตรความ
มั่นคง 

8.การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และ
นวัตกรรม (8.2) 
9.การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการ
สรางความสมดุล
ระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตรบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบรูณอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยกระดับ
อุทยานธรณีโคราชสู
อุทยานธรณีโลก 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  ซึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
(จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค)  ที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.ออกขอบัญญัติของตนเองได 
4.มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 9 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํามูล
ตอนบน, ลุมน้ําลําพระเพลิง,ลุมน้ําลํามูลตอนลาง, ลุมน้ํา
ลําปลายมาศ, ลุมน้ําลําตะคอง,ลุมน้ําลําเชียงไกร,ลุมน้ําลํา
สะแทด ลุมน้ําลําชี และลุมน้ําลําจักราช  และมีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญหลายแหง 
5.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด  
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.มีนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจน  เนนการมีสวนรวม  
มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
7.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดใหญ มีทรัพยากร 
เครื่องมือ และอุปกรณในการทํางานเตรียมพรอมเพื่อการ
สงเสริมและสนับสนุนโครงการ 
8.อบจ.ไดนอมนําแนวทางพระราชดําริของในหลวง  เรื่อง
การบริหารจัดการน้ํามาเปนหลักในการจัดทําแผนพัฒนา
ของอปท. 
9.มีโครงการพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  
สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค   
10.มีการตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อยางจริงจังและตอเนื่อง 

1.มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวนมาก  แตองคการบริหารสวน
จังหวัดไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  
เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ  และไมใชอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
2.ความตองการของประชาชนมีมาก  บริการไดยังไม
ทั่วถึง 
3.ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง  
ขนาดของแหลงน้ําในชุมชนมีไมเพียงพอตอภาคการ
ทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
4.ระบบชลประทานยังไมทั่วถึงขาดการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 
5.ลักษณะงานซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ทม. ทต. อบต. ในพื้นที่จังหวัด) 
6.การบริหารงบประมาณที่ไมตรงตอความตองการ
ของประชาชน 
7.การประชาสัมพันธเรื่องการใชน้ําใหประชาชนเขาใจ
มีนอย  การจัดสรางแหลงน้ําใหมๆ  ยังไมเพียงพอ  
เพราะใหความสําคัญกับแหลงน้ําเดิมมากกวา 
8.การจัดสรรงบประมาณมีจํานวนจํากัด  ทําใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง   
9.งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพไมเพียงพอ 
เนื่องจากพื้นที่บริการ กํากับดูแลมีบริเวณกวาง 
10.แหลงน้ําตื้นเขิน  ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําได
เพียงพอ  
11.ไมมีการวางแผนบูรณาการรวมกันของทุกภาค
สวน 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.แนวคิดพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
2.มีการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ใหจัด zoning การเกษตร 
3.ดานการเมือง มีการสนับสนุนและสงเสริมโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
4.รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 
5.การประสานงาน การวางแผน และการบริหารงานที่ดี  
จะทําใหแนวทางพระราชดําริประสบผลสําเร็จได 
6.ความไดเปรียบดานจํานวนประชากร ขนาดพ้ืนที่  และ
การเติบโตดานเศรษฐกิจ 
7.มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น ทําใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
8.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9.การมีสวนรวมจากประชาชนในทุกภาคสวน 
10.มีการประสานและรวมมือกับประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
11.การดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในพื้นที่ 
12.มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  มีการขยายพื้นที่
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดําริและความไมรู
ในการที่จะสานตอการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
3.การสงเสริมจากภาครัฐไมมีความตอเนื่อง  ไมมีการ
ติดตามผลประเมินโครงการอยางเปนรูปธรรม  ทําให
ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจที่แทจริง   
4.ในฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอย ไมสามารถนําน้ํามาใช
อุปโภคได  พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเปนทางน้ําผาน
ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม 
5.ขาดการประสานและบริหารจัดการน้ําตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
รัชกาลที่ 9  เมื่อป 2538  เพื่อแกไขและปองกัน
ปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
6.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
7.จังหวัดนครราชสีมามีสภาพพ้ืนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ เชน ภัยแลงฝนทิ้งชวง และอุทกภัยในบาง
พื้นที่ 
8.ปญหาดานสภาพพื้นที่ เชน ดินเค็ม ปาเสื่อมโทรม 
9.สภาพพ้ืนที่บริหารจัดการมีบริเวณกวาง การ
ใหบริการลาชาและไมทั่วถึง 
10.ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมามี
บางสวนเปนภูเขา  ที่ราบสูง  อาจทําใหการพัฒนา
งานดานการเกษตรมีความยากลําบากท่ีจะใหพื้นที่
อุดมสมบูรณ   
11.ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกและไมตระหนักใน
การใชน้ําอยางประหยัด 
12.ปญหาการลุกล้ําแหลงน้ําธรรมชาติ   
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2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา 
2.อบจ.มีวิสัยทัศนใหความสําคัญตอการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสงผลใหการศึกษามีทิศทางชัดเจนปฏิบัติไดอยาง
มีคุณภาพ 
3.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทุกภารกิจ 
4.มีโรงเรียนในสังกัด 58 โรง ทําใหมีความพรอมที่จะ
พัฒนาทั้งดานบุคลากร อาคาร สถานที ่สื่อการเรียนการ
สอน 
5.มีการแบงกลุมโรงเรียนในสังกัดเปน 6 กลุม ทําให
สะดวกตอการประสานงาน การบริหารจัดการและการ
พัฒนาการศึกษา 
6.มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7.ความรวมมือกันอยางดีระหวางหนวยงานและ
สถานศึกษา 
8.อบจ. มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาการการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
9.บุคลากรมีความพรอมที่จะรับการพัฒนา  ความรู  
ทักษะ  และประสบการณ 
10.ประชาชน  นักเรียน  ผูปกครองใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี 
11.มีหนวยงานในองคกรที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุก
ดานทั้งดานการศึกษา  สาธารณสุข  สาธารณูปโภค สังคม
และวัฒนธรรมที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 
 

1.หนวยงานที่ประเมิน ตรวจสอบ พัฒนาทักษะทาง
การศึกษา (ศน.) ยังไมเขมแข็ง 
2.การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง ขาดการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
3.การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาและความตองการ 
4.โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ไดรับมอบเพ่ิมมากข้ึน 
5.ขาดการศึกษานิเทศก  ในการขับเคลื่อนทาง
การศึกษา 
6.อุปกรณการเรียนการสอนสายอาชีพไมเพียงพอ 
7.สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณงานเทากับ
สถานศึกษาขนาดใหญ สงผลใหการดําเนินงานลาชา
กวาปกติ 
8.ครูและบุคลากรขอยาย/โอนเปนจํานวนมาก เพ่ือ
กลับภูมิลําเนา ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
9.โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากองคการบริหารสวน
จังหวัด  ทําใหไมสะดวกในการประสานงาน 
10.ขาดการใหความรูกับครูในการพัฒนาการจัด
การศึกษา  เนื่องจากครูบรรจุใหมยังขาดประสบการณ
ในการทํางาน 
11.ควรพัฒนาโรงเรียนเล็กใหมีความเขมแข็ง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  สงผลใหเกิดสื่อ
การเรียนการสอนนวัตกรรมมากข้ึน 
2.พรอมยกระดับการศึกษาสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ 
3.รัฐบาลมีการสนับสนุนทางดานการศึกษา 
4.ประชาชนใหความสําคัญของการศึกษา 
5.ชุมชนและองคกรทองถิ่นเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาสงผลใหเกิดแหลงเรียนรูในชุมชนมากขึ้น 
6.จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนแหลงรวม
ทรัพยากรบุคคลและองคความรูที่สามารถนําไปเชื่อมโยง
กับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา  เชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เปนตน 
7.โครงการเรียนฟรี 15 ป สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสใน
การศึกษามากข้ึน 
8.นโยบายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดตั้ง
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษามากข้ึนและ
ทั่วถึง 
9.การเปดประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการสรางความรวมมือ 
แลกเปลีย่นความรูเทคโนโลย ีและบุคลากรดานการศึกษา 
10.เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสูง ทําใหเกิดโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและสามารถ
นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการทาง
การศึกษาไดอยางหลากหลาย 
11.ยุทธศาสตรชาติที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ํา  
ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ดวยระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
12.มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่หลากหลาย เชน 
พิพิธภัณฑไมกลายเปนหินนครราชสีมา  ศูนยดาราศาสตร  
และวิทยาศาสตรนครราชสีมา (ทองฟาจําลอง) หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา  
อุทยานการเรียนรูสิรินธร เปนตน 
 

1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ อบจ. ตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะเกิดขึ้น 
2.กฎหมาย ระเบียบการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่
รวมศูนยการบริหารและยังไมกระจายอํานาจสู
สถานศึกษาสงผลใหการจัดการศึกษาลาชา  ไมตรง
ตามความตองการ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดการ
ดําเนินการที่ดีดานการกํากับและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 
4.ผูปกครองมีฐานะยากจน  ไมสามารถสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานไดอยางเต็มที่ 
5.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยๆ การพัฒนาไม
ตอเนื่อง 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติด  ความ
เจริญของเทคโนโลยีสงผลใหนักเรียนบางสวนเปนกลุม
เสี่ยงและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
8.ชุมชนไมมีเวลาและความรวมมือในการวางแผน
พัฒนาและการบริหารจัดการศึกษาจํากัด เนื่องจาก
ตองประกอบอาชีพ 
9.หลักสูตรถูกกําหนดจากสวนกลาง ไมเหมาะสมกับ
สภาพของทองถิ่น 
10.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สงผลกระทบตอ
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 
11.ประชาชนในทองถิ่นมีคานิยมที่จะนําบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มากกวา 
12.ชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  มีรายไดนอย  
สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนและโอกาสที่จะ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
13.ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง ทําใหยากตอ
การกําหนดทิศทางการบริหารที่ตอเนื่อง 
14.การบริหารจัดการและการใชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารหรือคนหาขอมูลยังคงชามาก
สําหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 
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3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มี อกม.ระดับจังหวัด,ระดับอําเภอ และระดับตําบล  
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
4.อบจ. นครราชสีมา เปนองคกรขนาดใหญมีศักยภาพ มี
อิสระในการบริหาร 
5.โคราชเปนเมืองเกษตรกรรม 
6.มีองคกรเครือขายชาวบานที่เขมแข็งจํานวนมาก 
7.พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเหมาะกับการทําการเกษตร  
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
8.มีการจัดตั้งกลุมเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑของเกษตรกร 
9.มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหแก
ประชาชน 
10.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  
และมีการพัฒนานําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเกษตร 
11.มีปราชญชาวบาน  และนักวิชาการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน    
12.เปนศูนยกลางเกษตรที่สําคัญ โดยมีแหลงเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ พืชพลังงานทดแทน แหลงผลิต  ปศุสัตว แหลง
ผลิตสัตวน้ําจืดที่สําคัญ ฯลฯ ของประเทศ และภูมิภาค     
13.เปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยตามโครงการ Food 
Valley    
14.มีสินคาทางการเกษตรหลายชนิดที่ไดขึ้นทะเบียนสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร เชน กาแฟดงมะไฟ ขาวหอมมะลิ ทุง
สัมฤทธิ์  
15.แหลงปลูกผักอินทรียแปลงใหญ  กวา 300 ราย               
ที่อําเภอวังน้ําเขียว 
 
 

1.ขาดการจัดการทรัพยากรน้ํา ระบบชลประทานที่ดี
พอ ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม และแหลงกักเก็บน้ํามีไม
เพียงพอในการทําการเกษตร ขาดแคลนน้ําทํา
การเกษตรในฤดูแลง   
2.ความตองการของกลุมอาชีพเกษตร วิสาหกิจ มี
ความตองการจํานวนมาก  แต อบจ.ตอบสนองไดไม
ทั่วถึง  เนื่องจากมีงบประมาณจํานวนจํากัด 
3.เกษตรกรโดยรวมยังมีปญหาหนี้สินและมีฐานะ
ยากจน   
4.ขาดการนําระบบ(Zoning)มาใชประโยชนในการ
ผลิตอยางจริงจัง 
5.ขาดระบบเชื่อมตอเขาสูภาคการตลาดและ
อุตสาหกรรม 
6.ขาดการใหการสนับสนุนผูนําทองถิ่นในการสราง
และประสานเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนแกน
นําที่สําคัญ ในการสรางตนแบบการทําเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน   
7.เกษตรกรยังไมมีการรวมกลุมกันมากนัก ยังตอง
พึ่งพาพอคาคนกลางอยูมาก ทําใหถูกกดราคาผลิต
และไมมีอํานาจตอรอง 
8.ขาดการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการเกษตร
อยางจริงจัง และขาดการติดตามการดําเนินงานอยาง
ใกลชิด 
9.การจัดทํางบประมาณไมสอดคลองกับการพัฒนา
ดานการเกษตร เกษตรกรยังไมไดรับการชวยเหลือ
อยางเพียงพอ  เนื่องจากนโยบายสวนใหญจะเนนดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
10.ขาดบุคลากรดานการเกษตรที่มีความรูและ
ชํานาญการเฉพาะดาน ในการใหความรูและพัฒนา
ดานเกษตรกรรมใหกับประชาชนแตละพ้ืนที่  
11.ผลผลิตมีนอยไมมีคุณภาพไมคุมกับการลงทุน  
เกษตรกรขาดทุน 
12.ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลน
แรงงาน ตองจางแรงงาน ตางดาวเพิ่มมากข้ึน 
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จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
 13.ภาคการเกษตร บางพื้นที่เปนดินเค็ม มีความอุดม

สมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทราย พื้นดินมีความตื้น สงผล
ใหการดดูซับน้ําและแรธาตุนอย 
14.ภาคการเกษตร ขาดเสนทางการคมนาคม เพื่อ
การขนสง ปจจัย และผลผลิตทางการเกษตร (สาย
รอง) ไมเพียงพอ และขาดการเชื่อมโยงระหวางที่ตั้ง
ภาคการผลิต ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา รวมถึง
มีปญหากฎระเบียบและเอกสารที่ทําใหการดําเนินการ
ขนสงเปนไปดวยความลาชา 
15.บางพื้นที่เปนดินเค็ม มีสภาพน้ํากรอย/เค็ม มักมี
ปญหาน้ําเค็มรุกล้ําพื้นที่ทําการเกษตร 
  

 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัวโลก 
2.มีการจัดทําแหลงเรียนรูที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติ 
3.การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.มีสถาบันการศึกษา หลายแหงที่มีความสามารถดานการ
คิดคนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สําคัญ เชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยา
เขตภาคอีสาน  ซึ่งสถาบันเหลานี้จะเปนโอกาสหรือเปน
กําลังสําคัญในการสรางโอกาส  ใหเกิดความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีทางการเกษตร  หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการเพิ่มศักยภาพทางการผลิตหรือพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรเพ่ือผลักดันใหเกิดการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ   
5.การคมนาคมสะดวก  ทําเลที่ตั้งเปนประตูเขาสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง  เปน
ประตูสูอินโดจีน 
6.ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว   
7.มีหนวยงานอื่นๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรจังหวัด 
8.มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพตอเกษตรกร
จะไดเพิ่มผลผลิต  สงเสริมใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

1.สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ไมเปนไปตามฤดูกาล  
และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง   
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ   
2.ลักษณะดินในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาสวน
ใหญเปนดินรวนปนทราย  มีพืน้ที่ดินเค็ม  ดินเปรี้ยว 
และดินขาดความอุดมสมบูรณ   
3.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา สงผลตอการเคลื่อนยาย
แรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 
4.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา  
5.ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  
มีฐานะยากจน 
6.ปญหาโรคระบาด  ทั้งวัชพืช เพลี้ย และแมลง  
เกษตรกรตองใชสารเคมีทําใหมีตนทุนสูงขึ้น  ในขณะ
ที่จํานวนผลผลิตลดลง 
7.การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน
ทรัพยากรพื้นฐานของการทําการเกษตร อันไดแก 
ที่ดิน แหลงน้ํา  ปาไม     
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

9.มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมาก 
10.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเสริมการ
จําหนายสินคา OTOP 
11.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA)  และ
พหุภาคี (WTO) ไดเปดโอกาสใหสินคาของประเทศ
คูสัญญาสามารถสงออกไปจําหนายได โดยไมเสียภาษี
นําเขา 
12.ความนิยมเกษตรอินทรียที่ผูบริโภคซื้อผลผลิตอินทรีย
มากขึ้นและสงผลตออุปสงคเปลี่ยนวิถีการเกษตรจาก
เกษตรเคมีสูเกษตรปลอดสารพิษ  
13.รัฐสนับสนุนการยกระดับผลผลิตสูมาตรฐาน GAP ทํา
ใหสงขายตอหางสรรพสินคาชั้นนําในราคาสูงได  
14.ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมเฝาระวังสัตวปาเขา
พื้นที่เกษตร  
15.ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมระบบกระจายน้ําดวย
พลังงานแสงอาทิตย  
16.รัฐบาลมีแนวทางในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
เชื่อมจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดนครราชสีมา เชน 
ทางหลวงสายพิเศษ บางปะอิน – นครราชสีมา รถไฟทาง
คู จากมาบกะเบา – ชุมทางจิระ, ชุมทางจิระ – ขอนแกน 
และ ชุมทางขอนแกน – อุบล ฯ 
17. เปนประตู เชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจาย
สินคาที่สําคัญในภูมิภาค มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยง
ไปสูจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภูมิภาคอื่นๆ เหมาะสมแกการเปนทาเรือบก Dry Port, 
Smart City, MICE City, โคราช 4.0 
 

8.เกษตรกร เนนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูกพืช
ชนิดเดียว) ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตและกลไก
ของตลาด   
9.เกษตรกรขาดความรูเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืน  
และยังนิยมใชปุยเคมี  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
มากกวาการทําการเกษตรอินทรีย   
10.ประสบปญหาภัยธรรมชาติบอยครั้ง ภัยแลงและ
น้ําทวม ทําใหเปนอุปสรรค ตอการผลิตสินคา ภาค
เกษตรกรรม 
11.ราคาสินคาเกษตร ไมมีเสถียรภาพ 
12.ภัยทางธรรมชาติ/สภาพอากาศ/ภัยแลง/น้ําทวม 
ที่ไมสามารถควบคุมได 
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4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
2.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.มีการสงเสริมบทบาทของสตรี  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ  เพิ่มมากขึ้น   
4.มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่อง  และเปนรูปธรรม 
5.บุคลากรขององคกรสวนใหญเปนคนในพื้นที่  เขาใจ
ปญหาของทองถิ่น 
6.อบจ. สามารถบริหารไดโดยตรงผานสมาชิกสภาที่เปน
ตัวแทนประชาชนในอําเภอนั้นๆ 
7.มีการพัฒนาผูดอยโอกาสทางสังคม  โดยการฝกอาชีพ  
ทําใหสามารถเลี้ยงชีพได 
8.อบจ. มีสถานสงเคราะหคนชรา 2 แหง และศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุท่ียากไร 
และคนพิการ 
9.มีการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง  เพื่อเปนผูนําการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งและทองถิ่นมีคุณภาพ 
10.มีนโยบายในการพัฒนา  เด็ก เยาวชน สตรี และคน
พิการ 
11.องคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี
หนวยงานยอยในสังกัดจํานวนมาก  การบริหารจัดการ
ดานบุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารจัดการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการพัฒนาสังคม 
12.องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถเปนแกนนําหลัก
ในการบูรณาการกับภาคีเครือขายตาง ๆใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสังคม  และสามารถดูแลเด็ก เยาวชน  
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 

1.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง และระบบ
ฐานขอมูลไมเพียงพอ 
2.การประชาสัมพันธยังไมเขาถึงเปาหมาย 
3.ขาดการสนับสนุนและความเขาใจของแตละชุมชน
อยางตอเนื่อง  การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 
4.ขาดเงินทุนและงบประมาณในการพัฒนาอาชีพแก
ประชาชน 
5.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
6.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมีนอย  
ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   
7.ขาดแคลนเทคโนโลยีที่จําเปนตอการพัฒนาใน
หลายๆ ดาน ยังไมสามารถบริการประชาชนไดอยาง
เต็มที่ 
8.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  เยาวชน  
ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ไมทั่วถึง 
9.มีความซ้ําซอนของภารกิจ  อํานาจหนาที่และ
บทบาทที่ดําเนินการตอกลุมเปาหมาย   
10.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพัฒนาใน
ดานอาชีพ 
11.ระบบฐานขอมูลดานสังคมยังไมชัดเจน  
ประชาชนใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 
12.ชุมชนขาดความเขมแข็ง 
13.มีองคกรที่มีภารกิจที่คลายคลึงกัน  เชน  พมจ. 
อาจเปนการซ้ําซอน เชน งานคนพิการ 
14.ปญหาดานระบบคมนาคม 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน 
2.มีประชากรมากและสามารถพัฒนาศักยภาพ และเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดได 
3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการทํางาน 
และการเขาถึงบริการของประชาชน 
4.การวางแผนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมการใหบทบาท
และความสําคัญกับชุมชน 
5.การเปดรับกระแสโลกาภิวัตน ประชาชนมีความตื่นตัว
ตระหนักในหนาที่  สิทธิของตนในดานตางๆ ที่เก่ียวของใน
การดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 
6.จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ  มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยว
และประเภทตางๆ  ซึ่งสงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   
7.มีโอกาสเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
จากภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลิต
ตอนในของภาค กับฐานการผลิตหลักของประเทศ    
8.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานตางๆ และมีงบประมาณจากสวนกลาง ลงมายัง
จังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอของบประมาณ
ดานการพัฒนาสังคมได   
9.การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดําเนินโครงการการ
พัฒนาสังคม 
10.มีแรงงานที่มีฝมือและทักษะทางการผลิต ทั้งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความตองการใน
ตลาดแรงงาน 
11.มีเครือขายภาคีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง 
หลากหลาย และเกิดกลไกการมีสวนรวม บูรณาการและ
สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12.มีงบประมาณจากสวนกลางโดยความรวมมือจาก
พัฒนาสังคมจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
13.มีสวนราชการและหนวยงานเอกชน มูลนิธิ  จํานวน
มากที่คอยใหความชวยเหลือดานสวัสดิการแกผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส 

1.ปญหาหนี้สินของประชาชน 
2.การรวมกลุมของประชาคมตางๆ  กอใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงาน  เงินทุน  สินคา  และบริการที่
มากขึ้น  รวมถึงการเปดเสรีทางการศึกษา  และมีการ
เลื่อนไหลอยางเสรีในบางวิชาชีพ  เชน  แพทย  ทันต
แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญชี  พยาบาล  และ
นักสํารวจ  เปนตน 
3.ปญหาอบายมุข  การพนัน  และสิ่งเสพติด  ขาด
การดูแลแกไขจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูนําชุมชนไมรวมกันปองกันปราบปรามอยางจริงจัง 
4.ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม  
การเมืองระดับประเทศ 
5.ปญหาการขาดสามัคคีของคนในชุมชน 
6.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
7.ปญหาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพื้นที่ ทํา
ใหผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
คุณภาพชีวิตต่ํา ปญหาอาชญากรรม เปนตน 
8.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ  ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
9.ปญหาแรงงานขามชาติ  ขาดการควบคุม 
10.ปญหาการวางงาน  และแรงงานดอยคุณภาพ 
11.สังคมไทยเขาสูสงัคมผูสูงอายุ  กําลังแรงงานมี
แนวโนมลดลง  และแรงงานกวารอยละ 30 เปน
ประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน
ยังเพิ่มขึ้นชา  ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาใน
ระยะตอไป 
12.แรงงานฝมือมีนอย สวนใหญจบการศึกษาเพียง
ระดับภาคบังคับและ  มีฐานะยากจน สงผลใหมกีาร
ยายถิ่นไปหาทํางานในตางจังหวัดสูง 
13.การอพยพยายถิ่นของแรงงานภาคเกษตรกรรม
เขามาทํางานในเมือง ทําใหเกิดปญหาตามมา เชน 
ชุมชนแออัดในเมืองใหญ ปญหาสิ่งแวดลอม 
14.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่เขา
มากระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีการใหความรูดานสาธารณสุขพ้ืนฐานแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน(อสม.)  อยางตอเนื่องเหมาะสม 
2.มีเครือขายการพัฒนาดานสาธารณสุข 
3.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
4.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการตามนโยบายสงเสริม
การพัฒนาสาธารณสุขที่มุงสูประชาชนโดยตรง 
5.มีการใหความรูสาธารณสุขเบื้องตนแก อสม. 
6.มีการรวมกลุมกิจกรรมดานสุขภาพ 
7.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทุกภารกิจ 
8.บุคลากรมีความรูดานสาธารณสุข 
9.จัดสรรงบประมาณใหมีการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง   
10.มีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการดาน
สาธารณสุข 
11.มีการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับใหมีสุขภาพแข็งแรง 
12.มีการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกตําบล 
 

1.เปนองคกรทีมีขนาดใหญ  แตขาดการบริหาร
จัดการที่ดี 
2.ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
3.กิจกรรม/ภารกิจ  คอนขางซ้ํากับหนวยงานอื่นๆ  
เชน  สสจ. ศูนยอนามัย ฯลฯ 
4.สถานที่ตั้งคับแคบ ประชาชนไมสะดวกในการขอรับ
บริการ 
5.ขาดเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
6.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพท่ัวประเทศ 
7.องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีชุมชน 
หมูบานในสังกัดเปนจํานวนมาก ดังนั้น การบริหาร
จัดการดานตางๆ  เชน ดานงบประมาณ ดานจัดสรร
บุคลากรอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการ 
8.การสงเสริมสนับสนุนใหการรักษาพยาบาล
ประชาชนทุกระดับไมเทาเทียมกัน ขาดการบริการที่ดี 
9.ขาดการพัฒนาบุคลากรและการติดตาม 
10.บุคลากรดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ 
11.บุคลากรมีจํานวนนอยไมเพียงพอและขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดี 
12.ขาดองคความรูดานการพัฒนาสาธารณสุข 
13.กิจกรรมดานการพัฒนาสาธารณสุขยังมีนอยไม
ครอบคลุมเขตพื้นที่ใหบริการ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีหนวยงาน/เครือขาย ความรวมมือดานสาธารณสุข
หลากหลาย 
2.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
3.มีโรงพยาบาลขนาดใหญ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ
การแพทย ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงมีโรงพยาบาล
อําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกตําบลใน
จังหวัด   
4.มีหนวยงานดูแลดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
5.มีเครือขายอาสาพัฒนาสาธารณะสุข 
6.มีภูมิปญญาเกี่ยวกับแพทยแผนโบราณ 
7.ประชาชนใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
8.มีหนวยงานเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นท่ีชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุไดอยางทันทวงที 
9.ความเจริญทางการสื่อสารและสภาพท่ีตั้งของจังหวัด
นครราชสีมา 
10.นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ 
11.มีการรวมกลุมกิจกรรมดานสุขภาพอยางหลากหลาย  
เชน ชมรมแพทยแผนไทย ชมรมคุมครองผูบริโภค   
12.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  ทําใหมี
เครื่องมือที่ทันสมัยใชในงานสาธารณสุข   
13.มีการจัดตั้งศูนยแพทยฉุกเฉิน ของ อปท.ตางๆใน
จังหวัด ซึ่งมีการบริการรถ EMS เคลื่อนยายผูปวย/                   
ผูประสบอุบัติเหตุไดทันทวงที   
14.นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการลดความ
เหลื่อมล้ํา ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่มี
คุณภาพ ดวยระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
15.มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริการ 
16.มีสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขทีมีคุณภาพและ
ทันสมัย 

1.คานิยมทางสังคมเปลี่ยนไปทําใหประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคไมเหมาะสม  ทําใหเสี่ยงตอการ
เกิดโรค 
2.จังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตพ้ืนที่มาก  
สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครั้งในการ
สัญจรหรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไมสะดวก  
เดินทางลําบาก  บางพ้ืนที่อยูหางไกลแตตองถูกสงตัว
มารักษาที่จังหวัดซึ่งระยะทางไกลมาก อาจเปน
อุปสรรคที่จะพัฒนาในดานสาธารณสุข 
3.สังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ  กลุมผูสูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น  สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน  ขณะท่ีผูสูงอายุ
จํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ 
4.การแพรระบาดของยาเสพติด 
5.ปญหาโรคไมติดตอท่ีมีแนวโนมจะสูงขึ้นทําใหมี
ผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ไดแก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ 
6.อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูและความตระหนัก
ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  และการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน   
8.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
9.ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพท่ัวประเทศ 
10.พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนในการ
บริโภคยังไมเหมาะสม 
11.เกิดการแพรระบาดของโรคติดตอในพื้นที่ทําให
เกิดการเสียชีวิตของประชาชน   
12.ปญหาจํานวนประชากรมากเกินกําลังตอแพทย
และพยาบาล 
13.ประชาชนสวนใหญยากจน  ไมมีเงิน
รักษาพยาบาล 
14.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึงและเพียงพอ 
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6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ  มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
2.มีงบประมาณเปนของตนเอง และสนับสนุนดาน
งบประมาณอยางเต็มที่ 
3.ผูบริหารทองถิ่นมนีโยบายใหความสําคัญในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน   
4.อบจ.สามารถซอมแซมถนนที่ชํารุด หรือโครงสราง
พื้นฐานอื่นไดในเบื้องตน       
5.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทุกภารกิจ 
6.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
ดานโครงสรางคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับความจําเปน
และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 
7.อบจ.มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีจํานวนมาก 
8.อบจ. มีสมาชิกที่อยูใกลชิดกับประชาชนทําใหรูปญหาที่
พัฒนาที่ลงสูพื้นที่ 
9.มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
10.ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีตอการเมืองระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น 
11.เปนองคกรใหญ มีบุคลากรและงบประมาณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการใชทรัพยากรและเครื่องมือ อุปกรณในการ
ทํางาน สงเสริมหรือสนับสนุนโครงการใหญๆที่เกิด
ศักยภาพได 
 
 

1.ขนาดของจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่กวางจึงทําให
ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
2.โครงการที่อยูในแผนพัฒนามีจํานวนมากแตเงิน
งบประมาณมีไมเพียงพอ 
3.โครงสรางพื้นฐานยังเปนลักษณะเล็กๆ  ไมเปน
ลักษณะโครงสรางใหญๆ ตามเจตนารมยของการแบง
หนาที่ 
4.ถนนสวนใหญมีสภาพชํารุด 
5.มหีนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จํานวนมาก และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
สวนมากไมใชอํานาจหนาที่ของ อบจ. ทําให อบจ.ไม
สามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ไดทุกความตองการ   
6.การพิจารณาโครงการยังไมเนนความจําเปน  และ
แกไขปญหาเรงดวนของประชาชนตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง 
7.อบจ.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง/
ซอมแซมถนนที่รับการถายโอน  เนื่องจากมีถนนใน
ความรับผิดชอบจํานวนมาก   
8.พื้นที่รับผิดชอบไมชัดเจน  การดําเนินการตองขอ
อนุญาตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 
9.การประสานงานภายในองคกรไมคลองตัวและไม
ทั่วถึง 
10.ขาดการบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของอื่นๆ
ในพื้นท่ี  ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน 
11.ขาดความรวดเร็ว  และคุณภาพของโครงสราง
พื้นฐานต่ํา  เพราะอายุการใชงานนอยมาก 
12.ถนนที่ไดรับการถายโอนสวนใหญมีสภาพชํารุด 
เสียหาย เปนหลุม เปนบอทําใหประชาชนสัญจรไม
สะดวก 
13.มีพ้ืนที่ดําเนินการทับซอนกับหนวยงานอื่น   
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.เปนประตูสูอีสาน และเปนศูนยรวมของการขนสง
มวลชนและการขนสงเชิงพาณิชย (Mass 
Transportation)  มีพ้ืนที่เชื่อมตอไปยังภาคอีสานตอนบน
อีกหลายจังหวัด  มีเสนทางคมนาคมทางบกที่สําคัญ
สําหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ใกลกรุงเทพฯ มี
เสนทางสูทาเรือชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่ใกลที่สุดของ
ภาคอีสาน   
2.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 
3.มีประชากรเพ่ิมขึ้น  ทําใหมีการขยายตัวของเมืองมี
หนวยงานรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
4.จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ  มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย  กิจการทองเที่ยว
และประเภทตางๆ ซึ่งสงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทางที่ดี   
5.การขยายตัวของชุมชน 
6.มีการบูรณาการกับหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
7.นโยบายสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระดับชาติ 
8.มีภาคการเมืองในพื้นที่ใหการสนับสนุน  และสามารถ
ผลักดันงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานจากสวนกลาง   
9.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  จ.นครราชสีมาไดรับการสนับสนุนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสจาก
รัฐบาล  เชน  รถไฟรางคูกรุงเทพ-แกงคอย-นครราชสีมา  
กอสรางมอเตอรเวยสายกรุงเทพ-นครราชสีมา เปนตน   
10.มีการเพิ่มถนนและไฟจราจรในที่เสี่ยงตางๆ 
11.ดานเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสามารถใชใหเกิดศักยภาพได 
12.มีภาคนักการเมืองใหการสนับสนุนงบประมาณดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
13.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานระดับกรมท่ี
เอื้อตอการทํางาน 
14.นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาดานการขนสง
และโลจิสติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทําใหถนนเสียหาย 
2.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
3.จํานวนประชากรจํานวนมาก  ไมสามารถแกปญหา
และความตองการของประชาชนไดหมด 
4.ปญหาดานการทุจริต ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนา 
5.ปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย 
6.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 
7.ระบบ Logistics ยังไมมีความพรอมทันตอเวลา
ปจจุบัน  เสนทางหลักในเขตเมืองคับแคบ การจราจร
แออัดไมสะดวกในชั่วโมงเรงดวน และชวงเทศกาล
ทองเที่ยว 
8.จังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตพ้ืนที่มาก  
สภาพแวดลอมของชุมชน  หมูบาน  บางครั้งในการ
สัญจรหรือการใหบริการดานตางๆอาจจะไมสะดวก  
เดินทางลําบาก  และบางพื้นที่ทําการเกษตรพชืไร  
พืชสวน  อาจเปนอุปสรรคในการที่จะพัฒนา   
9.การวางแผน/ระบบดานโครงการที่ไมสอดคลองกับ
การเจริญเติบโตดานสังคม 
10.สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีพ้ืนที่ในการพัฒนาการทองเที่ยว เชน อําเภอวังน้ํา
เขียวและอําเภอปากชอง สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได 
2.ดานวัฒนธรรมมีเอกลักษณ  มีประวัติศาสตรนาสนใจ  
การพัฒนาดานวัฒนธรรมสามารถทําไดเปนอยางดี 
3.มีวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ขมแข็งและหลากหลาย  มีการ
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป 
4.ประชาชนมีภูมิปญญาทองถิ่น/หัตถกรรม
เครื่องปนดินเผา (ดานเกวียน) เครื่องจักสาน การถักทอ 
ผาไหม 
5.ดานกีฬามีสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน  สามารถรองรับการ
จัดการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
6.สภาพพ้ืนที่เอ้ือตอการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.ดานกีฬา  มีสถาบันหลากหลายที่ผลิตนักเรียน                 
นักกรีฑา นักกีฬา ที่มีคุณภาพและสามารถสรางชื่อเสียง
ใหแกจังหวัดได 
8.มีแหลงทองเที่ยวโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร มีทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณีเปนอัตลักษณ ที่โดด
เดน ภาษาทองถิ่น ศิลปกรรม ประชาชนมีวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายสืบทอดกัน
มายาวนาน 
9.มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ            
ศาสนสถาน  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม  
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร  
เปนตน 
10.มกีารบริหารจัดการรูปแบบการทองเที่ยวที่
หลากหลาย เชนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและธรรมชาติ 
การทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตรอารยธรรมขอม 
11.บุคลากรในชุมชนมีความสามารถดานกีฬา 
12.มีอิสระในการบริหารจัดการทางนโยบายดานการ
พัฒนาจึงสามารถนํางบประมาณไปปรับปรุงสถานที่สําคัญ
ไดอยางคลองตัว 
13 .เปนศูนยกลางการทองเที่ ยว โดยมีรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย 
  

1.สถานที่ทองเที่ยว แหลงศิลปวัฒนธรรมบางแหง
อาจจะยังขาดการดูแล และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.การขาดองคความรูและผูเชี่ยวชาญในงานแตละ
ดาน 
3.ขาดการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม 
4.ขาดบุคลากรที่มีทักษะดานการฝกซอมกีฬาท่ีมี
คุณภาพ 
5.ขอจํากัดดานงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดสนับสนุนไมเพียงพอ  กิจกรรมในงานประเพณี
ตางๆ  ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรมไมหลากหลาย  
เชน  การแสดงบนเวที การจัดรานคาภายในงาน 
6.ผูนําชุมชนไมสนับสนุนและสงเสริมความรู
ความสามารถตอเด็กและเยาวชน  ทั้งดานการลงทุน  
ดานผลผลิต  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาการหาตลาด  
เชน  สินคา OTOP 
7.ไมมีการพัฒนาหรือสรางแหลงทองเที่ยวแหงใหมๆ 
8.ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปลอยใหเปนไปตาม
วาระของผูบริหารแตละคน 
9.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนไมทั่วถึง และการ
สนับสนุนและสงเสริมยังไมจริงจังและตอเนื่อง 
10. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวขาดการสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ ขาดการเชื่อมโยง
โครงขายการทองเที่ยวระหวางจังหวัด  และประเทศ
เพื่อนบาน 
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จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
14.มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ที่มีขนาดใหญและมีมาตรฐานไดรับการยอมรับ
ระดับสากล 
15.จังหวัดนครราชสีมา เปน 1 ใน 3 จังหวัดที่จะถูก
ประกาศเปนเมืองศิลปะ  
16.เปนแหลงที่คนพบชางดึกดําบรรพหลากหลายสาย
พันธุที่สุดในโลกที่อําเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ และพบไดโนเสารรวมทั้งสัตวรวมยุคพันธุ
ใหมของโลกกวา 5 ชนิดที่อําเภอเมืองนครราชสีมา 
17.มีการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา เชน เพลงโคราช ภาษาโคราช 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 
1.มีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของตนเอง เชน 
ภาษาโคราช 
2.มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม แหลงทองเที่ยวที่เปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ 
3.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจํานวนมาก เปนศูนยรวม
จิตใจที่สําคัญ และเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชน  และจัดวันสําคัญทางศาสนา 
4.มีแหลงทองเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับโลก 
5.มีโรงแรมที่พักสําหรับรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก มี
ความเพียงพอตอการจัดงานระดับตาง ๆ 
6.เปนเมืองชั้นนําดานบริการทองเที่ยวและกีฬาเพราะมี
ความพรอมทุกดาน 
7.จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นท่ีมากข้ึน 
8.กรมการทองเที่ยว  มุงเนนการพัฒนามาตรฐานดาน
บริการ ความปลอดภัยและการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และ
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น 
9.มีการโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬาอยางตอเนื่อง 
10.การคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมามีความสะดวก
และเปนทางผานเชื่อมตอหลายจังหวัด ทําใหมี
นักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนทุกป 
11.มีสโมสร  ชมรมกีฬา  และมีโรงเรียนกีฬาในจังหวัด  
ชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเลนกีฬาของ
นักกีฬา 
12.นโยบายของรัฐบาล  สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 
13.มีการบูรณาการรวมกันระหวางวัฒนธรรมจังหวัด  
และหนวยงานอื่นเพื่อจัดกิจกรรมอนรุักษศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
14.นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามา
ทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน เนื่องจาก
การสงเสริมของภาครัฐ 
 

1.กระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก  ทํา
ใหวิถีชีวิตการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป และยาก
ตอการอนรุักษวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม
แบบดั้งเดิมไว 
2.ประชากรโดยเฉพาะวัยรุนยังขาดความตระหนักใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ีรับวัฒนธรรมตางชาติ 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหนักทองเที่ยวลดลง 
4.ขาดการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวระหวาง
จังหวัด 
5.ความเจริญทางดานเทคโนโลยี  ทําใหการเลียนแบบ
วัฒนธรรมและมีคานิยมที่ไมเหมาะสม   
6.ขาดจิตสํานึกในการรักบานเกิดของคนชุมชน 
7.ปญหาอาชญากรรม ทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
ลดลง 
8.เสนทางคมนาคมที่เปนโครงขายเชื่อมโยงและเขาถึง
แหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอและทั่วถึง 
9.ประชาชนไมใหความสําคัญตอการอนุรักษภูมิ
ปญญาไทย 
10.ขาดแคลนบุคลากรภาคบริการรวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว 
11.ขาดการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ
12.ยุทธศาสตรการทองเที่ยวขาดการสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ ขาดการเชื่อมโยง
โครงขายการทองเที่ยวระหวางจังหวัด  และประเทศ
เพื่อนบาน 
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8.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

1.มีศูนยประสานงานครบ 32 อําเภอ  มี ส.อบจ. เปน
ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
2.มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น   
3.เปนองคกรขนาดใหญ มีเงินงบประมาณ มีบุคลากร มี
วัสดุอุปกรณ ที่พรอมและสามารถดําเนินการตามที่
ตองการได 
4.มีการมอบอํานาจการบริหารเปนลําดับชั้น 
5.อบจ. มีอิสระในการบริหารจัดการโดย พ.ร.บ. ของ 
อบจ. ทําใหการพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย 
6.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ
งบประมาณ   
7.การจัดโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ชัดเจนครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ทุกภารกิจ 
8.บุคลากรมีคุณภาพ  สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด  
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและปญญาทองถิ่น 
9.มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคกร
เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดตองมีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก 
10.ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายไดเอง 
11.มีรายไดจากการเก็บภาษีเปนของตนเอง 
12.การมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนและเปนระบบ 
13.ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติไดมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงทําใหเขาใจปญหาความตองการของประชาชน   
14.มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน  มีผูรับผิดชอบ  มี
ระบบสารสนเทศที่ดีมาใชในการบริหารงาน 
15.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน  มีงบประมาณเพียงพอ 
16.มีแผนการพฒันาที่สอดคลองกับแนวนโยบายระดบัชาต ิ
17 .เปนพื้ นที่ ตนแบบนาแปลงใหญ ที่ บ านกระสั งข 
อําเภอพิมาย และมีการจัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
18.ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและตองการรวมมือกัน
เพื่อบริหารจัดการ 

1.บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดที่บรรจุใหมยัง
ขาดประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงาน  ความเขาใจ
ในระเบียบ กฎหมายและอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด  
2.บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมีจํานวนนอย 
3.การแบงโครงสรางสวนราชการมากเกินไปการ
บริหารงานแตละกองหรือสํานัก ไมประสานงานกัน  
ตางกองตางอยู  ทําใหการดําเนินงานบางอยางลาชา
ไมทันเหตุการณ 
4. การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไมทั่วถึง  ขาด
การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู 
5.โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ไดรับมอบเพ่ิมมากข้ึน 
6.สถานที่ตั้งคับแคบ ประชาชนไมสะดวกในการขอรับ
บริการ 
7.กระบวนการประชาสัมพันธ  เผยแพร  ยังไมทั่วทุก
กลุมคน 
8.บุคลากรมีการโอน/ยาย  ทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเนื่อง 
9.ขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
ภายในองคกร  ทําใหการบริการกับประชาชนไม
สะดวกลาชา  ประชาชนไมไดรับขาวสารและขาด
ผลประโยชน 
10.งบประมาณมีจํานวนจํากัด 
11.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือ
จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังไมทั่วถึง 
12.ขาดระบบขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ
อยางสมบูรณ ถูกตอง และมีความทันสมัย เพื่อการ
พัฒนา Big Data เชื่อมโยงสูการบูรณาการทุกสวน
ราชการ 
13.บุคลากรขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะ
การใชเทคโนโลยี 
14. การเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ 
ยังไมสามารถไปถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.ความกาวหนาของเทคโนโลยี  และการสื่อสารไดพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว  สามารถนํามาใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 
2.การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มีเปาหมายมุงมั่นใหสวน
ราชการดําเนินการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
3.การปฏิรูประบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการ  นําไปสูการใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพขององคกร 
4.รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปราม
ทุจริต 
5.กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนฯชาติเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวม 
6.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให อปท.มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
7.ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 
8.รัฐมีนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหาร 
9.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ เชน การสรางความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เหมาะสม การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 
10.วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และจุดมุงหมายในการ
ดําเนินการที่เปนรูปธรรม1.รัฐบาลมีนโยบายใหบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.วิกฤตทางการเมืองกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม  
ประชาชนมีความคิดเห็นตางกัน ทําใหมีความ
แตกแยกทางสังคม ทําใหระบบราชการปฏิบัติงานได
ไมคลองตัว 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
3.ขาดการบูรณาการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดการประสานงานกับชุมชน 
4.กฎระเบียบขอบังคับไมสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
5.ขาดเสถียรภาพดานการเมือง 
6.กลุมคนที่มีจิตสาธารณะลดลง กลุมผูนํามีอายุเฉลี่ย
สูงขึ้น  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานประชาสังคม
ยังมีนอย  ขาดกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง  
กระบวนการทํางานขาดการวางแผนที่ดีสงผลตอการ
ขับเคลื่อนงานภายในองคกรภาคประชาสังคม 
7.การบริหารแผนการพัฒนาฯ ขาดความตอเนื่องไม
เชื่อมโยงสูสากลเทาทันคน 
8.การดําเนินงานของหนวยงานขาดความเปนระบบ
บริหารที่เหมาะสมไมคอยกระจายอํานาจ 
9.ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของใน
ดานการบริหารจัดการบานเมือง 
10.การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนไปดวยความ
ลาชาไมตามแผนปฏิบัติการและไมชัดเจน   
11.ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือในการบังคับ
ใชกฎหมาย 
12.ปญหาสาธารณภัย ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.มีจํานวน อปพร. และตํารวจบานในพื้นที่ พรอมใหความ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  
หนวยงาน  พรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
3.มีการเตรียมความพรอมในการปองกัน  และชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.ผูนําชุมชน  และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาตาม
โครงการตางๆที่จัดขึ้น 
5.มียุทธศาสตรนโยบายชัดเจน   
6.มีงบประมาณ  เพื่อบริหารจัดการดานปองกันภัย และ
ใหการชวยเหลือหากเกิด ภัยพิบัติตางๆ  
7.ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงาน 
8.มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
9.มีอุปกรณ เครื่องมือและบุคลากรที่จะดําเนินงาน 
10.มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน 
11.มีหลักสูตรและชุมชนตนแบบในการปองกันสาธารณ
ภัย 
12.มีภาคีเครือขายชวยงานจากชุมชน 
13.มีการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
 

1.ขาดการประชาสัมพันธในการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ทําใหไมคอยไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนเทาที่ควร 
2.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.จํานวนประชากร  และขนาดของพื้นที่ที่มากทําให
การดูแลรักษาความปลอดภัยไมทั่วถึง 
4.ขาดระบบเตือนภัยและเครื่องมือในการเตือนภัย 
5.ขาดการสงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 
6.การจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบ
เรียบรอย  ขาดการปรับปรุงการแกไขปญหาจราจร  
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 
7.งบประมาณจํากัด  ดูแลไมทั่วถึง 
8.บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดที่เปน
พลเมืองจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมลดลง 
9.โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดมีการ
เปลี่ยนแปลง/ภารกิจที่ไดรับมอบเพ่ิมมากข้ึน 
10.ผูรับผิดชอบขาดความเขาใจในการดําเนินกิจกรรม 
11.มีชุมชน หมูบานในสังกัดเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  
การบริหารจัดการดานตางๆ เชน  ดานงบประมาณ  
ดานจัดสรรบุคลากร  การใหบริการ  อาจจะยังไม
เพียงพอตอความตองการ 
12.ขาดการรับรูรวมกันระหวางชุมชนกับสวนราชการ 
13.การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร 
14.งบประมาณสนับสนุนหนวยงานไมเพียงพอ 
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

 1.ประเทศไทยมีกระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัย  
โดยผานเทคโนโลยีสมัยใหม  ทําใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา สามารถเผยแพรประชาสัมพันธและ
สื่อสารเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น 
2.มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งระบบกลองวงจรปดใน
เขตชุมชน  และสถานที่สําคัญ  เพื่อสรางความอบอุนใจ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3.ประชาชนใหความสําคัญตอการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
4.จํานวนประชาชนของจังหวัดเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดผูนํา
รุนใหมเพิ่มมากขึ้น 
5.อปท. มีหนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.รัฐบาลใหความสําคัญตอความมั่นคง  และมีการ
ประชาสัมพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 
7.มีการจัดตั้ง  อบรมฟนฟูตํารวจบาน  และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งหมูบานตางๆยัง
ดําเนินงานอยางเขมแข็ง 
8.มีหนวยงานราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนมาก  ทําใหการสรางเครือขายการการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เกิดความรวมมือในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี   
9.อปท.อื่นๆมีการใหบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ในดานชีวิตและทรัพยสินที่ทันตอความตองการของ
ประชาชน  เชน  การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 
การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
10.มีการใหการสนับสนุนระบบความปลอดภัยในระดับ
หมูบาน 
11.มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีสวนรวมและเห็นความสําคัญในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
12.มีมูลนิธิตางๆ ในจังหวัด เปนหนวยสนับสนุน และ
ชวยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชน 
13.การบูรณาการในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
14.การกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสาร     
15.เครือขายสนับสนุนงานที่เกี่ยวของ 

1.ความเหลื่อมล้ําของรายได ปญหาความยากจน 
2.ในชุมชนปลอยใหมีสถานบันเทิงเปดปดไมตรงเวลา  
มีอบายมุข สารเสพติด ของผิดกฎหมาย ขาดการดูแล
เอาใจใสไมมีการแกไขปญหา 
3.มีแหลงอบายมุขมากมายในทองถิ่น เด็ก เยาวชนใน
ชุมชนเขาถึงงาย   
4.ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ทําใหเกิด
ปญหาอาชญากรรม   
5.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาการวางงาน รายไดไม
พอคาใชจายจึงเกิดปญหาลักเล็กขโมยนอยและการกอ
อาชญากรรม 
6.จังหวัดนครราชสีมาเสนทางในการสัญจรมาก  เปน
ระยะทางที่ไกลทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
7.ความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยีและสื่อตางๆ   
สงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทํา
ใหมีจํานวนมิจฉาชีพเพิ่มมากขึ้น   
8.ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา  เชน อัคคีภัย  วายภัย เปนตน 
9.มีประชากรแฝงอยูในทองถิ่นเปนจํานวนมาก  ซึ่ง
เปนแรงงานตางชาติที่ยายถิ่นเขามาพํานักในประเทศ
ไทยชั่วคราว  ทําใหเกิดความสุมเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาอาชญากรรม  
10.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ และมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึนทุกป 
11.มุมมองของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ 
12.ผลกระทบของผูมีอิทธิพลในพื้นที ่
13.ความเขาใจของประชาชนตอกฎหมายแตกตางกัน 
14.การเขามาของแรงงานตางดาว 
15.ความรวมมือจากชุมชน 
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10.ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 
1.จังหวัดนครราชสีมามีสภาพปาทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย 
2.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมอืกับสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน  ในการพัฒนา
ฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา  ลุมน้ํา
ลําคลอง  และปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ 
3.มีอุทยานแหงชาติที่อยูที่พ้ืนที่ 2 แหง ซึ่งเปนตนน้ําลํา
ธารที่สําคัญ 
4.มีการปลูกปาและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้งบูรณา
การบริหารจัดการดิน น้ํา ขยะ และมลภาวะในเขตพื้นที่ 
5.มีพ้ืนที่ปาสาธารณะ พื้นที่ปาชุมชน 
6.จ.นครราชสีมามีโครงการขนาดใหญ คือ กอสรางศูนย
กําจัดขยะมูลฝอย  แบบครบวงจร  ดวยระบบหมักปุย
อินทรียแบบไมใชอากาศ ทีสามารถรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและอุตสาหกรรมปองกันปญหาขยะลนเมืองได
ในอนาคต 
7.เยาวชนไดรับการปลูกฝงจากสถานศึกษาใหมีความรูใน
ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
8.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง เชน  
การจัดการปญหาขยะชุมชน,การจัดทําน้ําหมักชีวภาพจาก
ขยะเหลือใช 
9.มีการจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ํา  ซึ่งมีโครงการกิจกรรม
ครอบคลุมในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ 
10.มีการสงเสริมและรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน 
11.องคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยงานใหญ  มี
หนวยงานยอยในสังกัดจํานวนมาก  ดังนั้น  การบริหาร
จัดการดานบุคลากร งบประมาณ  และการบริหารจัดการ
มีความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาบริหารจัดการฟนฟู  
อนุรักษทรัพยากร  การแกปญหามลพิษ  ขยะมูลฝอย  
เชน  แหลงน้ํา  คูคลอง เปนตน 
12.มีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญหลายแหง 
13.มีแหลงพลังงานสะอาด (กังหันลม/โซลาเซลล) 
 
 

1.ประชาชนขาดจิตสํานึก ไมปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ  มลภาวะ ขยะมูลฝอย จนกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น 
2.มีการบุกรุกพื้นปา 
3.ไมมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
4.วิธีการกําจัดขยะไมถูกวิธ ีชุมชนขาดจิตสํานึกในการ
อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.ปญหาดินเสื่อมโทรม 
6.การประชาสัมพันธ รณรงคและใหความรูแก
ประชาชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีไม
ตอเนื่อง 
7.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการรักษา  
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร  
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม
เหมาะสม  ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  
ภาวะโลกรอน  และสุขภาพของประชาชน 
8.มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
9.ประชาชนทําลายสิ่งแวดลอม โดยการเผาปา  เผา
ซังขาวในนา  การทิ้งขยะไมเปนที ่ ลักลอบปลอยของ
เสียลงทอระบายน้ําสาธารณะ  โดยไมผานการบําบัด 
10.ขาดงบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน  ขยะ น้ําเสีย
ตองใชจํานวนมาก  ในเขตเมืองยังจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
11.องคกรมีงบประมาณมีจํานวนจํากัด  ไมเพียงพอ
ตอการดูแลพื้นที่อยางทั่วถึง   
12.กิจกรรมการอนุรักษดานตางๆ  ไมครอบคลุม  ไม
หลากหลาย  ไมตอเนื่อง 
13.ขาดการสรางความรูความเขาใจในเรื่องผังเมือง
เพียงพอและไมปฏิบัติตามกฎหมายใหกับประชาชน 
สงผลใหเกิดความไมเขาใจในการใชพื้นที่ที่เหมาะสม 
14.แหลงน้ํ าในเขตเมืองมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 
15.ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 
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จุดแข็ง (Strength-s) จุดออน (Weakness – w) 

 16.กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการน้ําไม
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค 
พื้นที่ปาไมมีสัดสวนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของ
จังหวัด (คิดเปน รอยละ 15.11 โดยเปาหมาย
ประเทศ  
17.แหลงน้ําผิวดิน/บาดาล ขาดการกระจายน้ําได
อยางท่ัวถึง  

 
โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

1.มีโครงการในพระราชดําริที่สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  โครงการปลูก
หญาแฝก เปนตน 
2.จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และอุดมสมบูรณ เชน  แรธาตุ  ปาไม  น้ํา   
3.นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
4.รัฐบาลมีนโยบายการจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ   
5.มีพ้ืนที่ที่มีปาไมที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลํา
ธาร  ใหเกิดลุมน้ําตางๆ  เชน เขาใหญ  ลําตะคอง ลําพระ
เพลิง    
6.มีอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือเขาใหญและทับลาน               
มีทุนทางธรรมชาติที่ดีดี มีดินด ี มีระบบชลประทานที่ดี      
มีเขื่อนและอางกักเก็บน้ําเปนจํานวนมากกระจายตัวอยู
ภายในจังหวัด   
7.มีหนวยงาน เชน กรมปาไม  สนับสนุนพันธุพืชไปปลูก
ในที่สวนบุคคลหรือที่สาธารณะ มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางตรงและทางออม   
8.เกิดกระแสทางสังคม  และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ ใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทําให
ประชาชนมีความตื่นตัว  และใหความสําคัญในการปองกัน
รักษาสิ่งแวดลอม เพิ่มมากข้ึน 
9.ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
10.การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอน  ลดใชพลังงาน  และ
ทําใหเกิดการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เชน  ใชวัตถุ
อินทรียเพื่อการเกษตร   

1.ปญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใช
ปุยเคมี  และสารเคมี   
2.การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิด
ปญหามลภาวะเปนพิษ  และการเปลี่ยนแปลงสังคม
ชนบทเปนสังคมเมืองเพิ่มมาก 
3.ปญหาลักลอบตัดไมทําลายปา และหาของปาของ
ประชาชน   
4.การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ  และการกําจัด
ขยะที่ไมถูกสุขลักษณะ   
5.การมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรม  และสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานที่ขาดการควบคุมปองกัน  อันสงผลกระทบ
ตอการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีการควบคุม  และ
ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
6.ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลภาวะ  
ทั้งสารเคมี  กลิ่น  เสียง 
7.มีประชากรจํานวนมาก  ทําใหมีปริมาณขยะสูง  
และขาดการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพใน
ระดับจังหวัด 
8.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง สิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม 
9.ทรัพยากรปาถูกทําลาย เสื่อมโทรม แหลงน้ํา
ธรรมชาติตื้นเขิน   
10.มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมและท่ีสาธารณะ/ลวงล้ําลํา
น้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ   
11.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ทั้งปริมาณฝน  
อุณหภูมิที่สูงขึ้น  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลง   
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โอกาส (Opportunity – o) อุปสรรค (Threat-t) 

11.เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดขนาด
ใหญ ในอาเซียน โรงไฟฟาหมุนกลับ ลําตะคอง/กังหันลม/ 
พลังงานแสงอาทิตย 
12.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการสิ่งแวดลอม 
13.มีการจัดทําแหลงเรียนรูที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14.รัฐบาลมีนโยบายการปลูกไมเศรษฐกิจและการใชไม
เศรษฐกิจเปนหลักทรัพย ในการคํ้าประกัน 
15.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
และการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอม  
16.มีกระแสสภาวะโลกรอนทําใหเกิดความตะหนักถึง
ความสําคัญของปาไมทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และโลก  
17.เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยมีราคาตนทุนต่ําลง  
 

12.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของ อปท. ใน
การจัดการสิ่งแวดลอม เชน การแกไขปญหาน้ําเสีย  
การบุกรุกปา การบุกรุกท่ีสาธารณะอยางแทจริง จึงไม
คอยใหความรวมมือ 
13.ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ 
14.ปญหาการทับซอนของแนวเขตพื้นที่ปาและพื้นที่
ปฏิรูป  
15. มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 
สงผลตอการดําเนินการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ   
สภาพแวดลอม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศจะตองเผชิญใน 5 ปขางหนา 
   1. ฐานการผลิตและบริการมีความเขมแข็งและสามารถตอยอดตอไป 
   2. ความรวมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 

   2.1 ขยายตลาด 
   2.2 ปจจัยการผลิตและแรงงาน 
   2.3 ศูนยกลางดานการผลิต การบริการ และโลจิสติกส 

   3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
   3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 
   3.2 ความรวมมือของไทยในกรอบตางๆ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคมีีความเขมแข็งมากขึ้น 

   4. เปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
   5. เศรษฐกิจโลกเติบโตชาและผันผวน 
   6. เศรษฐกิจโลกเติบโตชา ทุกประเทศตองแขงขันสูง 
   7. ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อนบานและคูคาเพิ่มขึ้น 
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สวนที ่3 

การนําแผนพฒันาทองถิ่น 
ไปสูการปฏิบัต ิ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําร ิ

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.สํานักการชาง 
2.กองสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

 

2 ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 

1.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.สํานักการชาง 
3.กองแผนและ
งบประมาณ 
4.สํานักการคลัง 
5.กองการเจาหนาที ่

1.สถานศึกษาใน
สังกัด 
2.ศูนย
ประสานงาน 
อบจ.ประจํา
อําเภอ 

3 ยุทธศาสตรพัฒนาการ
เกษตร 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.กองสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
2.สํานักปลัด 

1.ศูนย
ประสานงาน 
อบจ.ประจํา
อําเภอ 

4 ยุทธศาสตรพัฒนาสังคม 2.บริการชุมชนและ
สังคม 
4.การดําเนินงานอื่น 

2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
4.1 งบกลาง 

1.กองสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
2.สํานักปลัด 
3.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.สํานักการคลัง 

1.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง 
2.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
วัดมวง 

5 ยุทธศาสตรพัฒนา
สาธารณสุข 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 

2.2 สาธารณสุข 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1.กองสาธารณสุข 
2.สํานักปลัด 
3.สํานักการคลัง 

 

6 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

3.การเศรษฐกิจ 3.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.สํานักการชาง 
2.สํานักการคลัง 

 

7 ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 

2.3 สังคมสงเคราะห 
2.6 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.สํานักปลัด 
2.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.กองสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

1.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง 
2.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
วัดมวง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การดําเนินงานอื่น 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 
2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
3.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
4.1 งบกลาง 

ทุกสวนราชการ  

9 ยุทธศาสตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1.สํานักการชาง 
2.กองสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
3.กองสาธารณสุข 

 

10 ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 

1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 
2.4 เคหะและชุมชน 
3.2 การเกษตร 

1.สํานักการชาง 
2.สํานักปลัด 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



  
(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 1,000,000 2 3,248,610 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 9 8,748,610

  3.2 การเกษตร 28 71,062,500 23 46,289,000 20 39,692,000 19 51,014,000 0 0 90 208,057,500

รวม 29 72,062,500 25 49,537,610 22 41,192,000 21 52,514,000 2 1,500,000 99 216,806,110

  2.1 การศึกษา 323 635,157,882 467 942,293,918 124 496,164,550 122 479,501,342 63 398,713,701 1,099 2,951,831,393

รวม 323 635,157,882 467 942,293,918 124 496,164,550 122 479,501,342 63 398,713,701 1,099 2,951,831,393

 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3,500,000 3 3,500,000 4 7,000,000 4 7,000,000 4 7,000,000 18 28,000,000

 3.2 การเกษตร 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000

รวม 4 4,500,000 4 4,500,000 5 8,000,000 5 8,000,000 5 8,000,000 23 33,000,000

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ป 2565

                                                                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป
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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)

ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

  2.3 สังคมสงเคราะห 26 9,365,000 23 6,830,000 24 19,430,000 24 19,480,000 24 19,480,000 121 74,585,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 60,313,070 25 84,503,930 38 104,014,310 38 103,831,310 32 65,235,660 140 417,898,280

  4.1 งบกลาง 2 11,000,000 2 11,000,000 2 11,000,000 2 11,000,000 2 11,000,000 10 55,000,000

รวม 35 80,678,070 50 102,333,930 64 134,444,310 64 134,311,310 58 95,715,660 271 547,483,280

  2.2 สาธารณสุข 16 26,612,650 19 56,399,076 20 70,037,200 20 70,037,200 20 70,037,200 95 293,123,326

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 10 398,011,780 8 396,822,800 6 14,550,000 6 14,550,000 6 14,550,000 36 838,484,580

รวม 26 424,624,430 27 453,221,876 26 84,587,200 26 84,587,200 26 84,587,200 131 1,131,607,906

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 769 4,159,935,287 711 2,966,582,050 489 2,808,248,050 479 2,779,860,050 0 0 2,448 12,714,625,437

รวม 769 4,159,935,287 711 2,966,582,050 489 2,808,248,050 479 2,779,860,050 0 0 2,448 12,714,625,437

 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

34 91,818,720 28 84,500,000 27 81,500,000 27 81,500,000 5 19,600,000 121 358,918,720

รวม 34 91,818,720 28 84,500,000 27 81,500,000 27 81,500,000 5 19,600,000 121 358,918,720

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
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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)

ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

  1.1 บริหารงานทั่วไป 53 188,183,360 108 197,448,760 52 51,373,000 50 39,573,000 47 21,369,100 310 497,947,220

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 13 44,979,000 19 54,525,000 13 263,022,433 13 263,022,433 0 0 58 625,548,866

รวม 66 233,162,360 127 251,973,760 65 314,395,433 63 302,595,433 47 21,369,100 368 1,123,496,086

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 21,200,000 8 24,401,240 8 24,401,240 8 24,401,240 0 0 28 94,403,720

รวม 4 21,200,000 8 24,401,240 8 24,401,240 8 24,401,240 0 0 28 94,403,720

  2.4 เคหะและชุมชน 3 3,250,000 3 3,250,000 6 8,250,000 6 8,250,000 5 8,000,000 23 31,000,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 8,300,000 10 12,676,275 9 13,348,000 9 13,348,000 7 8,800,000 42 56,472,275

  3.2 การเกษตร 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 2 6,000,000 14 34,000,000

รวม 13 18,550,000 16 22,926,275 18 28,598,000 18 28,598,000 14 22,800,000 79 121,472,275

รวมทั้งสิ้น 1,303 5,741,689,249 1,463 4,902,270,659 848 4,021,530,783 833 3,975,868,575 220 652,285,661 4,667 19,293,644,927

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



 

(แบบ ผ.02)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ป 2561 - 2562
1.เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกับ
สวนราชการ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น เพื่อแกไข
ปญหาความยากจน เพื่อการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อสนับสนุนการสรางอาชีพ 
สงเสริมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจาย ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อสงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคการเกษตรและภาค
นอกการเกษตร โดยยึดตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

ป 2561 - 2562
1.จัดงานหรือจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของประชาชนหรือ
เกษตรกรตนแบบ ที่ไดนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต
และหรืออาชีพของตนเองและ
ครอบครัว จํานวน 1 ครั้งตอป
2.จัดฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริม หรือ
จัดฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย ใหกับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวนไมนอยกวา 4 รุนตอป จํานวน
รุนละไมนอยกวา 50 คน
3.จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หรือการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จํานวน
ไมนอยกวา 2 รุนตอป จํานวนรุนละไม
นอยกวา 30 คน

1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ป 2561 - 2562
(1) มีผูเขารวม
โครงการฯ ในแตละ
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
(2) รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการฯ ในแตละ
กิจกรรม มีความพึง
พอใจในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ 
อยูในระดับดี
ป 2563 - 2565
ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 60

ผูเขารวมโครงการมีความรู
และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพอยางเหมาะสม

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา2.บัญชีโครงการพัฒนา

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

148



 

(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

ป 2563 - 2565
1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพประชาชนใหมีความรูและ
สามารถนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
2.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เพื่อเผยแพร รักษา สืบสาน และ
ตอยอด การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันและหรือการประกอบ
อาชีพ

ป 2563 - 2565
1.จัดงานหรือจัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของประชาชนหรือ
เกษตรกรตนแบบ ที่ไดนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตและหรืออาชีพ
ของตนเองและครอบครัว จํานวน 1
 ครั้งตอป
2.จัดฝกอบรมใหกับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวนไม
นอยกวา 4 รุนตอป จํานวนรุนละ
ไมนอยกวา 100 คน ระยะเวลารุน
ละไมนอยกวา 1 วัน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2 โครงการสนับสนุน
การจัดงาน "อุนไอรัก
คลายความหนาว
สายน้ําแหง
รัตนโกสินทร"

1.เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกับ
สวนราชการ เอกชน และองคกร
ปกครองทองถ่ิน ในการ
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย และสะทอนใหเห็น
ถึงความผูกพันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริย กับประชาชน
2.เพื่อสนองพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสืบสาน 
รักษา และตอยอดงานเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีทุก
พระองค
3.เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมสืบ
สานและสืบทอดศิลปวัฒนธรนรม
ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป
4.เพื่อใหประชาชนไดมีความสุข มี
ความสามัคคี ไดรับความสนุกสนาน

1.เขารวมจัดกิจกรรมภายในงาน 
“อุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ํา
แหงรัตนโกสินทร”  จํานวนไมนอย
กวา 1 ครั้งตอป ระยะเวลาการเขา
รวมจัดกิจกรรมในงานครั้งละไม
นอยกวา 5 วัน ณ พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.มีผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ิน  ผูประกอบการของดี
ของเดน รวมถึงโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาเขารวมออกรานจัด
แสดงสาธิตและหรือการออกราน
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน
 ของดีของเดนจํานวนไมนอยกวา 5 
ราย

  500,000     500,000     500,000     1.มีผูประกอบการ
เขารวมโครงการ 
100%ของ
เปาหมาย 
2.มียอดจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน
ทองถิ่น ของดีของ
เดน ผลิตภัณฑ
โรงเรียนเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 0.5% 
ของยอดจําหนาย
ครั้งที่ผานมา

1.เปนการสรางใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย 
และมีสวนรวมในการสืบสาน
และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี อัตลักษณทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป  2.ประชาชน
รูจักผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถิ่น ของดีของเดน และ
ผลิตภัณฑโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.นครราชสีมาเพิ่มขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3 ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย ตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
2.เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอดสรางสุข
ปวงชนพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง
พระราชดําริและพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
3.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนองมโนรมย
ใหมีความสะดวกในการใชในการ
อุปโภคและบริโภค มีระบบสูบน้ําและ
ไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยใน
พื้นที่ มีสถานที่พักผอนและแหลง
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง

1.จัดซื้อวัสดุขุดเจาะบอบาดาล Ø 4
 นิ้ว จํานวน 2 บอ
2.กอสรางและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 ชุด
3.กอสรางและติดตั้งโคมไฟฟาแสง
สวางพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 
25 ตน
5.กอสรางคันดินหินรอบหนอง
มโนรมย ยาว 1,600 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณ
ราคาที่ อบจ.นม กําหนด

2,248,610 1.รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนและ
ประชาชนตําบลจัก
ราช ตําบลหนอง
พลวงมีความสะดวก
ในการใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคเพื่อ
การเกษตร ปศุสัตว
และประมงในฤดูแลง
2.มีระบบสูบน้ําและ
ระบบไฟฟาสองสวาง
จากพลังงาน
แสงอาทิตย
3.เปนสถานที่ในการ
พักผอน ออกกําลัง
กายและอื่นๆ

1.จังหวัดนครราชสีมาไดรวม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
2.จังหวัดนครราชสีมาไดสืบสาน
 รักษา ตอยอดสรางสุขปวงชน
พัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง
พระราชดําริและพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
3.ชุมชนตนแบบหนองมโนรมย
มีน้ําอุปโภค-บริโภคในฤดูแลง มี
ระบบสูบน้ําและไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย มีสถานที่พักผอน 
และมีแหลงทองเที่ยวซึ่ง
ประชาชนที่มีพื้นที่ติดตอตําบล
หนองพลวงและตําบลจักราชได
ประโยชนรวมกัน

สํานักการชาง

1,000,000 3,248,610 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1 2 2 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน วัด
น้ําฉา หมูที่ 3 ตําบล
โปงแดง-บานหนองคู 
หมูที่ 2 - ทาใต บานสี
จาน หมูที่ 3 ตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการระบายน้ําให
มีประสิทธิภาพ

ขนาดปากบนกวาง 10 
เมตร ยาว 4,000 เมตร
 ความลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.00
 เมตร

E 817778  
N 1653963

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
60%

สามารถแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง 
ลดปญหา
สิ่งแวดลอม

สํานักการ
ชาง

2 กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีตจากบานหนอง
หอย หมูที่ 3 (เขต
เทศบาลตําบลทาชาง –
 บานโนนเลียบ หมูที่ 2 
(เขต อบต.ทาชาง) 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยเหลือเกษตรกรใน
การใชน้ําอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

กอสรางเหมืองดาด
คอนกรีต ปากกวาง 
2.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1659652
E207805
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1658848 
E206963

1,200,000 ความยาว
เหมืองดาด
คอนกรีต 
1,000 
เมตร

การบริหารจัดการ
น้ํามีประสิทธิภาพ
เกษตรกรมีน้ําใช
อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง

สักนักการ
ชาง

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3 ขุดลอกเหมืองสงน้ําทุง
นาใหมตั้งแตทางลง
สํานักงาน อบต.ทาชาง 
เชื่อมตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา
สาธารณะใหสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 
ในการอุปโภคบริโภค 
และดานการเกษตร

กวาง 4 เมตร ยาว 
1,490 เมตร ลึก 1.5 
เมตร

จุดเริ่มตน
1660863.72
205226.02
จุดสิ้นสุด
1661014.66
203785.91

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ราษฏรมีน้ําทํา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว

สักนักการ
ชาง

4 ขุดลอกคลองลําจักโพง 
บานโนนแหน หมูที่ 3 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบานวัง
โปง หมูที่ 6 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตร และเลี้ยง
สัตว

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร

จุดเริ่มตน
777692
1688710
จุดสิ้นสุด
778452
1686163

3,213,000   จํานวน
แหลงน้ําที่
ขุดลอก 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว

สํานักการ
ชาง

5 ขุดลอกคลองบอประปา
 บานวังสมบูรณ หมูที่ 
18  ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ เชื่อม
บานซับน้ําเย็น หมูที่ 
21 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และบริโภคอยาง
เพียงพอ

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร

จุดเริ่มตน
766305
1683556 
จุดสิ้นสุด
756462
1686794

   1,316,000 จํานวน
แหลงน้ําที่
ขุดลอก 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และ
บริโภคตลอดป

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6 ขุดลอกลําหวยโปงยาย
ชีตอนบน บานเทพ
ประทานพร หมูที่ 19 
ตําบลหนองแวง เชื่อม
บานชุมชนพัฒนา หมูที่
 6 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค ทํา
การเกษตร และเลี้ยงสัตว

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร

จุดเริ่มตน
768410
1689962 
จุดสิ้นสุด
773283
1689653

   13,138,000 จํานวน
แหลงน้ําที่
ขุดลอก 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค ทํา
การเกษตร และ
เลี้ยงสัตว

สํานักการ
ชาง

7 ขุดลอกลําหวยขา จาก
บานหนองคลอง หมูที่ 
17 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานหนองขา หมูที่
 8 ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 8 
เมตร ปากลางกวาง 5 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ยาว 1,650 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1687077
N 272471
จุดสิ้นสุด 
E 1687233
N 271107

      500,000       500,000       500,000       500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่
มีน้ําใช
อยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชอง
แมวและตําบลโนน
รัง มีน้ําใชในการ
อุปโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง

8 ขุดลอกคลองหวยยาง 
(อีสานเขียว) จาก
สะพานขาวบาน
สี่เหลี่ยม หมูที่ 2 ตําบล
ชองแมว - บานหนองขา
 หมูที่ 8 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 10 
เมตร ปากลางกวาง 6 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1689122
N 275673
จุดสิ้นสุด 
E 1688481
N 275255

      500,000       500,000       500,000       500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่
มีน้ําใช
อยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชอง
แมวและตําบล
บานยาง มีน้ําใชใน
การอุปโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

9 กอสรางฝายน้ําลน 
บานหนองจานใต หมูที่
 12 ตําบลชองแมว 
เชื่อมบานอรุณพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 6 
เมตร  ยาว 30 เมตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
E 277560
N 1694767

   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 จํานวน
ครัวเรือนที่
มีน้ําใช
อยาง
พอเพียง

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลชอง
แมวและตําบล
บานยาง มีน้ําใชใน
การอุปโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง

10 ขุดลอกลําหวยแยะ 
บานหนองเทียมพัฒนา 
หมูที่ 9  ตําบลหนอง
ตาดใหญ  อําเภอสีดา 
เชื่อมตําบลหนองหวา 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตรและเลี้ยง
สัตวอยางพอเพียง

ขนาดกวาง 15  เมตร 
ลึก 1  เมตร ยาว 2,900
  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีลําหวยที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

แกไขปญหาภัยแลง
ใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว

สํานักการ
ชาง

11 ขุดลอกลําหวยตนโพธิ์ 
บานหนองตาดใหญ หมู
ที่ 1  ตําบลหนองตาด
ใหญ เชื่อมตําบลสีดา 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตรและเลี้ยง
สัตวอยางพอเพียง

ขุดลอกลําหวยกวาง 15  
เมตร ลึก 1  เมตร ยาว 
2,300  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

790,000 790,000 790,000 790,000 มีลําหวยที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

แกไขปญหาภัยแลง
ใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว

สํานักการ
ชาง

155



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

12 ขุดลอกลําหวยยาง สาย
บานโนนกอก ตําบลสาม
เมือง เชื่อมบานโนนซาด
 ทต.สีดา อําเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อกักเก็บน้ําไวเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตรและเลี้ยง
สัตวอยางเพียงพอ

ขุดลอกลําหวยยาง 
ขนาดปากกวาง 20.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร
 ลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 149,025 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
E235154
N1722863
จุดสิ้นสุด
E234591
N1720915

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีลําหวยที่
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อแกปญหาภัย
แลง ใหเกษตรมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว อยาง
เพียงพอ มีฝายน้ํา
ลนที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สํานักการ
ชาง

13 ขุดลอกเหมืองหนอง
พลวง-ลําหวยยาง หมูที่
 10 ตําบลโพนทอง 
เชื่อม เทศบาลวังหิน 
อําเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อกักเก็บนํ้าหรับ
การเกษตร

กวาง 12 เมตร ยาว 
1,450 เมตร ลึกลงอีก 
1.50 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 ปริมาตรดินไมนอย
กวา 21,206 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 171280
E 234963

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
น้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําได
เพิ่มขึ้นเพียงพอตอ
การเกษตร

สํานักการ
ชาง

14 ขุดลอกลําหวย
ทองหลางใหญ  บาน
ทองหลางใหญ หมูที่ 2 
เชื่อมตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา ถึงเขต
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ  จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภค
และ เพื่อการเกษตร

ขนาด กวาง 30เมตร  
ยาว 900เมตร ลึก 3.50
เมตร  ดินขุดหนาเฉลี่ย 
0.80 เมตร

จุดเริ่มตน
N153153.57
E1022823.25
จุดสิ้นสุด
N15329.26
E1022746.97

1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 ความลึก
3.50เมตร

ประชาชนมีน้ําใช
ในการ อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตรปองกัน
อุทกภัย

สํานักการ
ชาง

156



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

15 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9 ตําบล
ขามสะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง (ลําหวย
โกรกออยชางหวาน)
เชื่อมบานหนองหาง 
หมูที่ 1 ตําบลขามเฒา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค-บริโภคและ
ทําการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ชวงที่ 1
ขยายใหปากกวาง 16.00 
ม. ยาว 500 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.0 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 4.0 
ม.ลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
10,000 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย
ชวงที่ 2 
ขยายใหปากกวาง 19.0 ม.
 ยาว 160.0 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.0 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 4.0 
ม.ลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,160 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝง

ชวงที่ 1 
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 197295.74
N 1691647.52
- กม. 0.500
(จุดสิ้นสุด 48P
E 197518.19
N 1692074.11
ชวงที่ 2
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 197486.99
N 1691983.32
- กม. 0.160
(จุดสิ้นสุด 48P
E 197643.22
N 169160.44

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
น้ําในการ
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ
รอยละ 90

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค 
บริโภคและทํา
การเกษตร

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

16 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9  ไปทาง
ทิศใตถึงโกรกนพฟา 
ตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง 
เชื่อมบานหนองเครือชุด
 หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค-บริโภคและ
ทําการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ชวงที่ 1 ขยายให
ปากกวาง 16 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
 ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาด
เอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 16,000 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย
ชวงที่ 2 ขยายให
ปากกวาง 16 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 
ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 4,200 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย

ชวงที่ 1 
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเริ่มตน 48 P
E 196444.64
N 
1691921.55
- กม. 1.000
จุดสิ้นสุด 48P
E 196356.15
N 
1691669.49
ชวงที่ 2
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเริ่มตน 48 P
E 196625.87
N 
1692094.71
- กม. 0.300
จุดสิ้นสุด 48P
E 196757.46
N 
1691862.07

250,000 ประชาชนมี
น้ําในการ
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ
รอยละ 90

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค 
บริโภคและทํา
การเกษตร

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

17 ขุดลอกลําหวย
วังพังถึงฝายลําหวย
บานดอนมันกระซาก 
ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ํา
2.เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

กวาง 25 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

LINE15.28343
9558671895
102.2432751
4235502

900,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
67

1.แหลงน้ําไดรับ
การขุดลอก และ
พัฒนา
2.ประชาชน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค
และทําการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง

18 ขุดลอกคลองบานพล
สงคราม หมูที่ 2-บาน
พลจลก ตําบลพล
สงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําพอเพียงตอการ
อุปโภคบริโภค

กวาง 20 ม. ลึก 4 ม. 
ยาว 4,390 ม.

จุดเริ่มตน
E 208673
N 1699227
จุดสิ้นสุด
E 211317
N 16974779

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการ
อุปโภค
บริโภค
จํานวน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร

สํานักการ
ชาง

19 ขุดลอกคลองหนองศาล
เจา บานพลกรังนอย 
หมูที่ 10 ตําบลพันชนะ
 เชื่อมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร
กรรม

ยาว 3,000 เมตร กวาง
 12.เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๖๘๙๑๕oo  
E ๐๗๘๓๕๕o 
จุดสิ้นสุด
N ๑๖๙๒ooo 
E ๐๗๘๕๙๕o

1,135,000 1,135,000 1,135,000 1,135,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
 50

ประชาชนมีแหลง
น้ําใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

สํานักการ
ชาง

159



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

20 ขุดลอกคลองโกรก
ผักหวาน บานโนนสงา
สามัคคี หมูที่ 11 
ตําบลพันชนะ เชื่อม
บานนอยโนนสมบูรณ 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค
และใชในการเกษตร
กรรม

ยาว 3,000 เมตร กวาง
 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๖๙๒oo๔
E ๐๗๘๒ooo
จุดสิ้นสุด
N ๑๖๙๓๗๕o  
E ๐๗๘๒๕oo

1,135,000 1,135,000 1,135,000 1,135,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไมนอยกวา
 50

ประชาชนมีแหลง
น้ําใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

สํานักการ
ชาง

21 ขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน(ลํา
หวยนารอง) บานดาน
นอก หมูที่ 4 ตําบล
ดานนอก เชื่อมตําบล
สระจรเข อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภค - บริโภค และใช
ในการเกษตรในฤดูแลง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 48,000
 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.47278 
E 
101.846038 
จุดสิ้นสุด 
N 15.153941 
E 101.830724

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 มีแหลงน้ํา
ในการ
อุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5

ประชาชนมีน้ําใช
เพียงพอตอการ
อุปโภค -บริโภค 
และทําการเกษตร
ในหนาแลง

สํานักการ
ชาง

22 ขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน(ลํา
หวยวังกระทะ) บาน
ดานนอก หมูที่ 4 
ตําบลดานนอก เชื่อม
ตําบลดานใน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภค - บริโภค และใช
ในการเกษตรในฤดูแลง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 48,000
 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.147305 
E 
101.846846 
จุดสิ้นสุด 
N 15.144684 
E 101.861537

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 มีแหลงน้ํา
ในการ
อุปโภค-
บริโภค
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5

ประชาชนมีน้ําใช
เพียงพอตอการ
อุปโภค -บริโภค 
และทําการเกษตร
ในหนาแลง

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

23 ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะลําหวยหิน
ลาด บานหนองละมั่ง 
หมูที่ 5 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด เชื่อม
บานหนองบัวนอย หมูที่
  5 ตําบลหนองบัวนอย
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กวาง 15.00 เมตร ยาว
 6,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร

P 790842 
UTM 1672949

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีคลองน้ํา
ไดรับการ
ขุดลอกตาม
ระยะและ
ขนาดที่
กําหนด

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง

24 กอสรางคลองสงน้ําอาง
เก็บน้ําหนองชุมแสง 
บานหนองปรือ ตําบลงิ้ว
 เชื่อมบานหนองโดน 
ตําบลสุขเกษม อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อกระจายการใช
ประโยชนจากคลอง
ธรรมชาติ
2.เพื่อลดปญหาการ
ขาดแคลนน้ําใชใน
การเกษตร

ยาว 2,500 เมตร จุดเริ่มตน 
N 14.372064 
E 101.571405
จุดสิ้นสุด
N 14.382741 
E 101.584021

2,000,000    2,000,000 คลองสงน้ํา
 1 สาย

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

สํานักการ
ชาง

25 ขุดคลองใหมบานหนอง
นมนาง หมูที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมบานหนองพยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กวาง 10.00 เมตร ยาว
 3,420 เมตร ลึก 3.00
 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
818737.19E
1639463.45N
 
จุดสิ้นสุด
47 P 
821629.43E
1638291.38N

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

26 ขุดลอกคลองสงน้ํา 
บานหนองนมนาง หมูที่
 8 ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมบาน
หนองพะยอม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กวาง 12.00 เมตร ยาว
 2,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 
6.00 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
821651.40E 
1638291.74N
 
จุดสิ้นสุด
47 P 
177522.53E
1636943.35N

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

สํานักการ
ชาง

27 ขุดลอกคลองลําซอ
ตลอดทั้งสาย จาก
ตําบลตะคุ เชื่อมตําบล
เมืองปก อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กวาง 18.00 เมตร ยาว
 7,000 เมตร ลึก 8.00
 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
816216E
1635635N
จุดสิ้นสุด
48 P
177610E
1631745N 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ระยะทางที่
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรได

สํานักการ
ชาง

28 ขุดลอกลําละหลอด (วัง
นาแซง) บานโนนโพธิ์ 
หมูที่ 13 ตําบลธารละ
หลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและทํา
การเกษตร

ขนาดกวางเฉลี่ย 40 
เมตร ลึกจากเดิม 1.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E219192
N1677032
จุดสิ้นสุด
E218786
N1676345

   1,500,000    1,000,000 ปริมาณน้ํา
ที่กักเก็บได
เพิ่มขึ้น

มีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
และทําการเกษตร
อยางพอเพียง

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

29 กอสรางฝายน้ําลน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลําคลัง บาน
สนวน พื้นที่ตําบลหนอง
ไขน้ํา อําเภอเมือง และ
ตําบลจันอัด อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภคและใชใน
การเกษตรกรรม

ขนาดสันฝาย กวาง ๓  
เมตร ยาว 4๗ เมตร

Lat ๑๕.๑๓๗๐
Long 
๑๐๒.๑๖๖๗

3,000,000 ฝายน้ําลน 
จํานวน 1 
แหง

ประชาชนตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง และตําบล
จันอัด อําเภอโนน
สูงมีน้ําใชอุปโภค
บริโภค และใชใน
การเกษตรกรรม

สํานักการ
ชาง

30 ขุดลอกลําคลัง พื้นที่
ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง และตําบล
จันอัด อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภคและใชใน
การเกษตรกรรม

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๖,๐๐๐ เมตร
ลึก ๕ เมตร

Lat ๑๕.๑๒๓๙
Long 
๑๐๒.๑๓๗๐
Lat ๑๕.๑๓๖๖
Long 
๑๐๒.๑๖๕๗

9,036,500 รอยละ 80
 ผูใช
ประโยชนมี
ความพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตร
กรรม

สํานักการ
ชาง

31 ขุดลอกคลองทาดิน
ทราย บานหนองเปดน้ํา
 หมูที่ 9 ตําบลโคก
กรวด เชื่อมบานยาง
นอย ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อใหประชาชนทั้ง ๒
 ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ําทวม
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคใหได
มาตรฐาน

ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร เริ่มตน
E 820753
N 1654500
สิ้นสุด
47P 822077E 
1656031N

6,000,000 ประชาชน
รอยละ ๘๐ 
ไดรับ
ประโยชน
จากคลองน้ํา

ประชาชนทั้ง ๒ 
ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวม

สํานักการ
ชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

      3.2 แผนงานการเกษตร

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

32 ขุดลอกคลองขุย - คลอง
ใหญ บานเดื่อ หมูที่ 8 
ตําบลโคกกรวด พรอม
กอสรางจุดระบายน้ํา 
จํานวน 9 ชุด เชื่อมตอ
ตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อใหประชาชนทั้ง ๒
 ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ําทวม
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคใหได
มาตรฐาน

ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร เริ่มตน
E 820745
N 1654505
สิ้นสุด
47P 817493E 
1653636N

10,000,000 ประชาชน
รอยละ ๘๐
ไดรับ
ประโยชน
จากคลองน้ํา

ประชาชนทั้ง ๒ 
ตําบลมีน้ําใชและ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวม

สํานักการ
ชาง

๓๓ ขุดลอกคลองยาง หมูที่
 14 ตําบลพลับพลา 
เชื่อมตําบลทาอาง และ
ตําบลโชคชัย อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย เพื่อมีแหลงกักเก็บน้ําไว
ใชอุปโภคบริโภค

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร

E๐๑๘๙๕๔๓
N๑๖๔๐๖๗๔
E๐๑๙๒๙๕๑
N๑๖๓๘๖๘๙

๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
พึงพอใจ
รอยละ 60

ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคบริโภค
อยางพอเพียง

สํานักการ
ชาง

71,062,500 46,289,000 39,692,000 51,014,000

28 23 20 19

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยทุธศาสตร์ดา้น
การพัฒนาการศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

๑ ประชุมเชิง
ปฏบิติัการการ
จดัท าและพฒันา
แผนพฒันา
การศึกษา

1.เพือ่จดัท าแผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ีของส านัก
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
 และโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ตามระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการ
ก าหนด 
2.เพือ่ประสานและบรูณาการ
การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
ส่ีปขีององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครราชสีมา
3.เพือ่จดัประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
4.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม
5.เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอน
ของระเบยีบฯ 
และหนังสือส่ังการ

1.อบรมเชิงปฏบิติัการการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ีประกอบด้วย
 หวัหน้าฝ่ายแผน ผู้ปฏบิติังานแผน
โรงเรียน จ านวน 58 โรงเรียน ๆ ละ 
2 คน รวม 116 คน, บคุลากรส านัก
การศึกษาฯ จ านวน 45 คน, คณะ
ผู้บริหารท้องถิน่,ผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 58 โรงเรียน, หวัหน้าส่วนราชการ
ในสังกดั และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง รวม
ทั้งส้ิน 243 คน
2.ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาการศึกษาส่ีปขีอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จงัหวดันครราชสีมา และเจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง จ านวน  360  คน
3.ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
จ านวน 100 คน

1,800,000 1.จ านวนโรงเรียน
ที่ท าแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปี
เปน็ไปตามรูปแบบ
ที่ก าหนด
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เขา้รับการอบรม 
การประชุม

1.ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม มีแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปทีี่ถกูต้องครบถว้น
 เปน็ไปตามระเบยีบ กฎหมาย
ที่ก าหนด
2.การจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ีเปน็ไปตาม
กระบวนการการมีส่วนร่วม 
เกดิการประสานแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปรีะหวา่ง อปท . 
ส่วนราชการและภาคีต่าง ๆ 
3.บคุลากรส านักการศึกษาฯ 
ครู บคุลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทักษะ
ความสามารถในการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี
แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ แผนปฏบิติัการ
ประจ าปกีารศึกษา และ
กระบวนการติดตามประเมินผล

ส านัก
การศึกษาฯ

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 การลดความเหลื่อมล ้า เพ่ือยกระดบัสังคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒ ประชุมทาง
วชิาการและจดั
นิทรรศการครู
ดีเด่น
ในวนัครู

1.เพือ่ใหข้า้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา ร่วม
ร าลึกถงึพระคุณของบรูพาจารย์
2.เพือ่ใหข้า้ราชการครู และ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
แลกเปล่ียน เรียนรู้ และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ
3.เพือ่เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจแกข่า้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา 
ทั้ง 58 แหง่

จดัประชุมทางวชิาการและจดั
นิทรรศการ  ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา คณะที่
ปรึกษานายกฯ หวัหน้าส่วนราชการใน
สังกดั อบจ. นครราชสีมา ขา้ราชการ
ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งในสังกดั 
อบจ.นครราชสีมา
58 แหง่ คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกดั และเจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง จ านวน 2,500 คน

4,500,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1.ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ร่วม
ร าลึกถงึพระคุณของบรูพาจารย์
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ
3.ผู้เขา้ร่วมโครงการมีขวญั
และก าลังใจในการปฏบิติังาน

ส านัก
การศึกษาฯ

๓ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมใหก้บั
ผู้เรียน (ปปช.)

1.เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหก้บันักเรียน
2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการใน
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา
3.เพือ่จดัแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
แนวทางการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการใน
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา

อบรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
การด ารงชีวติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บันักเรียน
โรงเรียนในสังกดั อบจ .นครราชสีมา 
ทั้ง 58 แหง่ จ านวน  290 คน ครู
และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 75 คน

1,000,000 1.ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
2.ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

1.นักเรียนสามารถน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
2.โรงเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาบรูณา
การในการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษา
3.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
สามารถเผยแพร่แนวทางการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงบรูณาการในการจดั
การศึกษาในสถานศึกษา

ส านัก
การศึกษาฯ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๔ เตรียมความ
พร้อมนักเรียน
เพือ่ความกา้วหน้า
ในอาชีพ

1.เพือ่หน้ักเรียนในจงัหวดั
นครราชสีมาได้มีความตระหนัก
ในการเรียนรู้และการท างาน
2.เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียนใน
การท างาน

1.นักเรียนในจงัหวดันครราชสีมา ได้
ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2.นักเรียนจงัหวดันครราชสีมาได้เขา้
ค่ายฝึกอบรม

500,000 นักเรียนไม่น้อยกวา่
 1,000 คนได้เขา้
ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมอาชีพ

นักเรียนในจงัหวดันครราชสีมา
 ได้เรียนรู้การท างานจาก
สถานประกอบการ

ส านัก
การศึกษาฯ

๕ โครงการส่งเสริม
และพฒันางาน
กจิการนักเรียน
ของสถานศึกษา

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันางาน
กจิการนักเรียนของสถานศึกษา
2.เพือ่สนับสนุนการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ ในโรงเรียน

นักเรียนในสังกดั อบจ .นครราชสีมา 
ทั้ง 58 แหง่

1,000,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้เขา้
ร่วมกจิกรรม

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอนั
พงึประสงค์
2.งานกจิการนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและพฒันา
3.นักเรียนได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลาย สามารถอยูใ่น
สังคมได้อยา่งมีความสุข

ส านัก
การศึกษาฯ

๖ พฒันาผู้เรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

1.เพือ่ใหน้ักเรียนในสังกดั อบจ .
นครราชสีมา ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.เพือ่พฒันานักเรียนในสังกดั
อบจ.นครราชสีมา ใหม้ีความรู้
และทักษะด้านสังคมและด้าน
ต่าง ๆ ที่เกีย่วกบังานกจิกรรม
พฒันาผู้เรียน
3.เพือ่วดัผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

จดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
มุ่งส่งเสริมและพฒันาใหผู้้เรียนใช้
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ไปพฒันาตนเองใหเ้กดิ
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ อนัจะ
น าไปสู่คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 8 
ประการ

300,000 1.ร้อยละผู้เรียนได้
เขา้ร่วมปฏบิติั
กจิกรรมตามความ
สนใจ
2.ความพงึพอใจ
ของผู้เรียนที่ได้เขา้
มามีส่วนร่วมใน
การจดักจิกรรม

1.นักเรียนในสังกดัได้
ประสบการณ์จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ 
2.นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
ทักษะชีวติเพิม่เติม
3.นักเรียนสามารถน าความรู้ที
ได้รับไปพฒันาตนเองและ
ผู้เกีย่วขอ้ง

ส านัก
การศึกษาฯ
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๗ จดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้และ
ขอ้สอบกลางของ
โรงเรียนสังกดั
องค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้และขอ้สอบกลางทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ถงึ 6 ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา 
2.เพือ่สร้างมาตรฐานการศึกษา
ของ อบจ.นม.ในการเพือ่
น าไปใช้จดัการเรียนการสอน
และวดัผลประเมินผลผู้เรียนใน
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัทั้ง 58 โรงเรียน ให้
เปน็มาตรฐานเดียวกนั
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รู
สามารถจดัท าและน าแผนการ
จดัการเรียนรู้และขอ้สอบไปใช้
จดัการเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

1.จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ เพือ่จดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้และขอ้สอบ
กลาง 8 กลุ่มสาระฯ ของ อบจ .นม.
2.ด าเนินการจดัสอบเพือ่เตรียมความ
พร้อมของนักเรียน อบจ .นม. โดยใช้
ขอ้สอบกลาง เพือ่ฝึกทักษะ ประเมิน
และวเิคราะหค์วามรู้กอ่นสอบ O-NET

720,000 1.ร้อยละของ
บคุลากรที่ได้รับ
การอบรมและ
พฒันา
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน
2.จ านวนครูที่เขา้
ร่วมโครงการ
3.จ านวนแผนการ
จดัการเรียนรู้และ
ขอ้สอบกลางของ
กลุ่มสาระฯ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามีแผนการจดัการ
เรียนรู้และขอ้สอบกลางทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
-วทิยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์
-ภาษาต่างประเทศ
-ภาษาไทย
-สังคมศึกษาฯ
-สุขศึกษาพลศึกษา
-ศิลปะ
-การงานพืน้ฐานอาชีพและ
เทคโนโลยฯี

ส านัก
การศึกษาฯ
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๘ พฒันาคุณภาพ
และเพิม่
ประสิทธภิาพ
กระบวนการ
ท างานในองค์กร

1.เพื่อปรับและพฒันากระบวนการ
ด าเนนิงานใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลา
และลดขัน้ตอนเพื่อสนบัสนนุการ
ตัดสินใจและการบริหารงาน
2.เพื่อปรับและพฒันาระบบ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิผล
และมีธรรมาภบิาล
3.เพื่อส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะ
บคุลากรใหม้ีขีดความสามารถที่จะ
ตอบสนองการท างานทั้งในปจัจุบนั
และอนาคตเพื่อรองรับการ
ปฏบิติังานในสังคมที่มีพลวัตสูงแบบ
เนน้ผลลัพธ์การด าเนนิงานที่ส าคัญ
แกผู้่ที่เกีย่วข้อง
4.เพื่อส่งเสริมใหบ้คุคลในทกุ
ระดับชัน้ขององค์การ ได้วางแผน
และปฏบิติังาน โดยมุง่ยดึถือเอา
เปา้หมายหลัก หรือวัตถุประสงค์
รวมขององค์การเปน็แนวทางร่วมกนั
 เพื่อเพิ่มการท างานใหม้ีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงสุด
5..เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมบคุลากรและจิตบริการใน
การท างาน

1.จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ
เพือ่จดัท าแผนการปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการท างาน
2.ขา้ราชการและลูกจา้งส านัก
การศึกษาฯ มีสมรรถนะและขดี
ความสามารถในการปฏบิติังานตาม
เกณฑ์
3.ขา้ราชการและลูกจา้งส านัก
การศึกษาฯ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จติบริการในการท างาน

800,000 800,000 800,000 1.ร้อยละของ
บคุลากรที่เขา้ร่วม
โครงการ
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของบคุลากร
ต่อการด าเนิน
โครงการ
3.ร้อยละของ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริหารที่มีต่อ
องค์กร

ขา้ราชการและลูกจา้งส านัก
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมามีคุณภาพ
และประสิทธภิาพและเกดิ
ประสิทธผิล
ในการท างาน

ส านัก
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๙ ส่งเสริมความเปน็
เลิศด้านวชิาการ 
ศิลปะ ดนตรี กฬีา
และนันทนาการ
(งานมหกรรมการ
จดัการศึกษา
ท้องถิน่ ระดับ
จงัหวดั ภาค และ
ประเทศ)

1.เพือ่จดัแขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการ จดันิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษาของครูและ
นักเรียนโรงเรียนในจงัหวดั
นครราชสีมาและจดักจิกรรม
การแสดงบนเวทีของนักเรียน
โรงเรียนสังกดั
2.เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมและ
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการงาน
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่ ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ระดับประเทศ ของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนโรงเรียน
ในสังกดั
3.เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่
ศักยภาพและขดีความสามารถ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกดั 
4.เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียน
พฒันางานด้านวชิาการ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

1.ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกดั
อบจ.นครราชสีมา ร่วมแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการ จดันิทรรศการแสดงผล
งาน
ทางการศึกษา  และจดักจิกรรม
การแสดงบนเวที
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียนและเจา้หน้าที่
ที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมประกวด
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการในระดับภาค
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 350 คน และ ส่ง
กจิกรรมร่วมแขง่ขนัฯ จ านวนไม่น้อย
กวา่ 55 กจิกรรม
และในระดับประเทศ เขา้ร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกวา่ 150 คน
3.โรงเรียนในสังกดั เขา้ร่วมกจิกรรม
และเขา้แขง่ขนัทักษะทางวชิาการใน
งานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิน่
ตามโครงการ/กจิกรรม
ที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนด

3,200,000 1.ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน
โรงเรียนในสังกดั
เขา้ร่วมกจิกรรม
และแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการจ านวน
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ
 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
2.ผู้บริหาร ครู
และนักเรียนใน
สังกดัที่เขา้ร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินงานไม่น้อย
กวา่ร้อยละ
80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย

1.ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียน
ในสังกดั  ได้แสดงศักยภาพ
อยา่งเต็มความสามารถในการ
สร้างชื่อเสียงใหแ้กต่นเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและจงัหวดั 
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่เขา้
ร่วมกจิกรรมและร่วมแขง่ขนั
ทักษะทางวชิาการ น าความรู้
และประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใช้ในวชีิตประจ าวนั
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางวชิาการกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่
และหน่วยงานอืน่

ส านัก
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๑๐ จดันิทรรศการ
เหตุการณ์วนั
ส าคัญ

๑.เพือ่ประชาสัมพนัธห์อ้งสมุดมี
ชีวติโดยจดันิทรรศการตาม
เหตุการณ์ วนัส าคัญต่าง ๆ 
๒.เพือ่ใหค้วามรู้เกีย่วกบั
เหตุการณ์วนัส าคัญ มีกจิกรรม
การละเล่น 
การประกวดแขง่ขนั ฯลฯ

๑.จดันิทรรศการวนัส าคัญอยา่ง
น้อยปลีะ 3 คร้ัง เช่น วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ, 
วนัรักการอา่น, วนัภาษาไทย,
วนัวทิยาศาสตร์ เปน็ต้น
๒.จดัใหม้ีการประกวดแขง่ขนั เช่น 
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ , 
แต่งบทกลอน, อา่นท านองเสนาะ, 
ตอบค าถาม เปน็ต้น โดยกจิกรรมที่จดั
ต้องเกีย่วกบัวนัส าคัญที่จดัขึน้ในแต่ละ
คร้ัง

100,000 นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ไม่น้อย
กวา่ 
๑๐๐ คน ในแต่ละ
คร้ังที่จดักจิกรรม

๑.ได้ประชาสัมพนัธห์อ้งสมุดมี
ชีวติ
๒.นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้รับความรู้จาก
การจดันิทรรศการเหตุการณ์ 
วนัส าคัญต่าง ๆ

ส านัก
การศึกษาฯ

๑๑ รักการอา่น 1.เพือ่ใหน้ักเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ได้บนัทึกการอา่น
และเขยีนบทความ โดยใช้แนว
ทางการเรียนรู้แบบ สุ จ ิป ุลิ
2.เพือ่จดัประกวดยอดนักอา่น
ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ สุ จิ
 ป ุลิ

1.การประกวดยอดนักอา่น แบง่เปน็ 
3 ระดับ ได้แก ่ระดับโรงเรียน ระดับ
กลุ่มโรงเรียน และระดับจงัหวดั
2.จดัพมิพห์นังสือเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน ไม่น้อยกวา่ 200 เล่ม

200,000 นักเรียนในสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ไม่
น้อยกวา่ 
500 คน

1.นักเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาได้แนวทางการ
เรียนรู้ แบบ สุ จ ิป ุลิ 
2.นักเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ได้คัดเลือกเปน็
ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ สุ
 จ ิป ุลิ อยา่งน้อย 8 คน
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๑๒ ประกวดหอ้งสมุด
ดีเด่น

1.เพือ่สร้างแรงจงูใจและกระตุ้น
ใหโ้รงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
พฒันาหอ้งสมุดในโรงเรียน
2.เพือ่ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น
ของนักเรียนในสังกดัฯ

จดัการประกวดหอ้งสมุดโรงเรียน โดย
แบง่ตามประเภท เช่น หอ้งสมุด
โรงเรียนขนาดใหญโ่รงเรียนขนาดกลาง
 และโรงเรียนขนาดเล็ก

20,000 ครู และนักเรียนใน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.สร้างแรงจงูใจและกระตุ้นให้
โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาพฒันาหอ้งสมุด
ในโรงเรียน
2.นักเรียนในสังกดัมีนิสัยรัก
การอา่น

ส านัก
การศึกษาฯ

๑๓ แขง่ขนักฬีา
นักเรียน โรงเรียน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนใหน้ักเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา
๒.เพือ่พฒันาความเปน็เลิศด้าน
กฬีาและกรีฑา คัดเลือกเปน็
ตัวแทนเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่ประเทศไทย ระดับ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและ
ระดับประเทศ

1.กลุ่มเปา้หมาย นักเรียนโรงเรียนใน
สังกดั อบจ. จ านวน 58 โรงเรียน       
2.ลักษณะโครงการ จดัการแขง่ขนั
กฬีา/เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาในสังกดั 
อบจ.

3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกดัมีทักษะใน
การเล่นกฬีาเพิม่ขึน้

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั 
อบจ.นครราชสีมา เปน็
ตัวแทนนักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา ระดับกลุ่มจงัหวดั
 ระดับภาคตะวนัออก เฉยีง
เหนือ และระดับประเทศ

ส านัก
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๑๔ ส่งเสริมพฒันา
กฬีาสู่ความเปน็
เลิศ (การแขง่ขนั
กฬีานักเรียน 
อปท. ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีง 
เหนือและ
ระดับประเทศ)

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน ในด้านทักษะ
ทางกฬีา
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการ
แขง่ขนักฬีา อปท. 
3.เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักกฬีา
เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา อปท .ระดับ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและ
ประเทศ

ครู บคุลากร นักเรียนและผู้เกีย่วขอ้ง
ได้เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีากฬีา อปท .
ระดับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและ
ประเทศ

4,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกดัมีทักษะใน
การเล่นกฬีาเพิม่ขึน้

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั 
อบจ.นครราชสีมา เปน็
ตัวแทนนักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนั อปท.ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ส านัก
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๑๕ ส่งเสริมและ
พฒันากจิกรรม
ผู้เรียนโรงเรียน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา

๑.เพือ่เปน็การส่งเสริม และ
พฒันากจิกรรมผู้เรียน ของ
นักเรียน ครู บคุลากรใหม้ี
ความรู้ทักษะด้านลูกเสือ เนตร
นารี ยวุกาชาด นักศึกษาวชิา
ทหาร และการเขา้ค่ายเยาวชน 
๒.ใหน้ักเรียน ครู มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีหลายๆ ด้าน  เช่น ด้าน
ร่างกาย  จติใจ  ตลอดจน
สติปญัญา ความมั่นคงทาง
อารมณ์

1.กลุ่มเปา้หมาย นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียนในสังกดัอบจ .
นครราชสีมา
2.ลักษณะโครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในกจิกรรมพฒันาผู้เรียนลูกเสือ เนตร
นารี ยวุกาชาด นักศึกษาวชิาทหาร 
และการเขา้ค่ายเยาวชน ฯลฯ

600,000 ร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะด้านลูกเสือ
เนตรนารียวุกาชาด
  นักศึกษาวชิา
ทหาร และการเขา้
ค่ายเยาวชน

ได้แลกเปล่ียนกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ยวุ
กาชาด นักศึกษาวชิาทหาร 
และการเขา้ค่ายเยาวชน ฯลฯ

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๖ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

1.เพือ่พฒันาครูเกีย่วกบัการ
จดัการเรียนการสอนที่เน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษา
2.เพือ่พฒันาสถานศึกษาใหม้ี
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษา
3.เพือ่พฒันานักเรียนใหม้ี
ผลสัมฤทธิด้์านการเรียนสูงขึน้
4.เพือ่ใหไ้ด้รูปแบบการจดัการที่
ดีด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียน

ส่งเสริมกระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาใหก้บั
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบคุลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และผู้เกีย่วขอ้ง

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80

1.ครูมีรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2.สถานศึกษามีรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ี่ดีและ
สามารถน าเปน็แบบอยา่งที่ดีได้
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้์าน
การเรียนสูงขึน้

ส านัก
การศึกษาฯ

๑๗ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา

1.เพือ่นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา
2.เพือ่ยกระดับมาตรฐานการจดั
การศึกษาโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

นิเทศติดตามการจดัการศึกษาโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาทั้ง ๕๘  โรงเรียน

2,000,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ผู้บริหาร, ครู และ
นักเรียนในสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.สถานศึกษาได้รับการพฒันา
ใหไ้ด้มาตรฐานตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด
2.ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ
การศึกษาอยา่งต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๘ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การสอน การ
พฒันาบคุลากร ฯลฯ

โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา58 โรงเรียน 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
เพือ่ด าเนินการจดัการศึกษา ดังนี้
1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
6.ค่าปจัจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน
7.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน

282,095,520 282,095,520 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ส านัก
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๙ ค่าใช้จา่ยในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น

1.เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และ
สถานศึกษาในสังกดัใช้
แผนพฒันาการศึกษาเปน็
เคร่ืองมือในการจดัการศึกษา
ตลอดชีวติ
2.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิน่ได้เรียนรู้
ตลอดชีวติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ
สถานศึกษา ที่ส่งใบสมัครเขา้ร่วมการ
ประกวดแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

2,950,000 2,950,000 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับรางวลัจาก
การประกวด
แผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และสถานศึกษาได้ตระหนักถงึ
ความส าคัญของการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษา
2.สถานศึกษามีความสามารถ
ในการจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาที่น าไปสู่การแกไ้ข
ปญัหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิน่

ส านัก
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๒๐ ค่าใช้จา่ยในการ
พฒันาการจดั
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพฒันา
ท้องถิน่ (SBMLD)

1.เพือ่ใหอ้งค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการพฒันาท้องถิน่ 
ด้วยการจดัการศึกษาตลอดชีวติ
ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิน่
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาสามารถจดั
การศึกษาตลอดชีวติได้อยา่งมี
คุณภาพ และท าใหป้ระชาชนได้
เรียนรู้ตลอดชีวติ
3.เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกดั   มี
ศักยภาพและมีความคล่องตัวใน
การพฒันาคุณภาพของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกคน
ในท้องถิน่ใหม้ีความเปน็เลิศตาม
ศักยภาพและอจัฉริยภาพของ
แต่ละบคุคล
 

โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 58 
โรงเรียนมีการพฒันาโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการพฒันาท้องถิน่ ด้วย
การจดัการศึกษาตลอดชีวติ ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอธัยาศรัย

61,000,000 โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา 
จ านวน 58 
โรงเรียน จดัท า
โครงการ
พฒันาการจดั
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพฒันา
ท้องถิน่ (SBMLD)

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
2.โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาจัด
การศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ ท าให้ประชาชนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3.โรงเรียนมีศักยภาพและมี
ความคล่องตัวในการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นให้มี
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
และอัจฉริยภาพของแต่ละ
บุคคล 
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การศึกษาฯ 
และโรงเรียน

ในสังกดั

178






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๑ โครงการพฒันา
ศักยภาพครู และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

1.เพือ่จดัประชุม อบรมสัมมนา
แลกเปล่ียนครูและบคุลากร ใน
การพฒันาวชิาชีพ 
2.เพือ่อบรมพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
3.เพือ่จดัประชุมอบรม การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของศูนย์
พฒันาวชิาการ
4.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเดินทางไป
ราชการ ประชุม / อบรม

1.จดัประชุม อบรมสัมมนา
แลกเปล่ียนครูและบคุลากร ในการ
พฒันาวชิาชีพ ใหค้รูและบคุลากร
ทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.อบรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน
 1 คร้ัง ต่อปงีบประมาณ
3.จดัทัศนศึกษาดูงานการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 1คร้ัง/ปงีบประมาณ

7,512,000 1.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
รับการประชุม 
อบรมสัมมนา 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จ านวนกลุ่มสาระไม่
น้อยกวา่    ร้อยละ 
70
2.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70

ครูมีความสามารถในการจดั
การศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาตามศตวรรษที่ 21

โรงเรียนใน
สังกดั
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๒๒ พฒันาศักยภาพ
ครู 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใน
สังกดั อบจ.นม. 
ใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา

1.เพื่อพัฒนาครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มตามศักยภาพ มีความรอบรู้
ในวิชาเอกของตนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
2.เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ปัญหาในการสอนและเทคนิค
การสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานครู 8 เกณฑ์

1.ครูในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ได้รับการพฒันา
ตามมาตรฐานการศึกษา
2.ครูในสังกดั อบจ.นม.มีเทคนิค
วธิกีารจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ 
และหลากหลายในศตวรรษที่ 21 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
กระบวนการคิดวเิคราะห์
3.ร้อยละของครูที่จดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธภิาพโดยเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ตามเกณฑ์ 8 ขอ้

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 1.ร้อยละของ
บคุลากรที่ได้รับ
การอบรมและ
พฒันา
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานและเขา้
ร่วมโครงการ
2.ครูอยา่งน้อย 
2,500 คนได้รับ
กาพฒันาอยา่ง
น้อยคนละ 1 
คร้ัง/ปงีบ
ประมาณ
3.ร้อยละของครูที่
มีผลการ
ปฏบิติังานและฝาน
เกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์ ครู 8 
เกณฑ์

1.ครูสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมามี
มาตรฐานตามเกณฑ์ครู 8 
เกณฑ์
2.ครูสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัมีผลงานวชิาการ
เชิงประจกัษ์

ส านัก
การศึกษาฯ

180






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๓ อบรมเชิง
ปฏบิติัการผู้
ตัดสินกฬีา, ผู้
ฝึกสอนกฬีา,
นักเรียน และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาองค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา

เพือ่พฒันาศักยภาพนักเรียน ครู
และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ี
ความรู้ทักษะทางด้าน กฎ กติกา
 ระเบยีบและเทคนิคของกฬีา
และน า ความรู้ทักษะกฬีาไป
ประยกุต์ใช้เปน็แนวทางสู่ความ
เปน็เลิศด้านกฬีา 

1.กลุ่มเปา้หมาย นักเรียน ผู้ตัดสินกฬีา
  ผู้ฝึกสอน ฯลฯ โรงเรียนในสังกดั
อบจ. 
2.ลักษณะโครงการ อบรมใหค้วามรู้ 
นักเรียน ผู้ตัดสินกฬีา ผู้ฝึกสอน ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะทางด้าน
กฬีาและ กฎ กติกา
 ระเบยีบ ของการ
เล่นกฬีา

ได้แลกเปล่ียนความรู้แนวทาง
ในการพฒันาศักยภาพนักกฬีา

ส านัก
การศึกษาฯ
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๒๔ โครงการพฒันา
ระบบนิเทศครบ
วงจรและประชุม
ผลงานทาง
วชิาการ 
(Symposium)

1.เพือ่พฒันาศึกษานิเทศก ์
ผู้บริหาร และครูใหม้ีความรู้
ความสามารถในการน า ระบบ
นิเทศครบวงจรไปใช้ 
2.เพือ่ใช้กระบวนการ วจิยัและ
พฒันาในการ พฒันาระบบและ
รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.เพือ่สร้างเครือขา่ยร่วมวจิยั
และพฒันาการนิเทศการศึกษา
ที่สามารถขบัเคล่ือนด้วยการ
วจิยัและพฒันา
4.เพือ่จดัท า คลังความรู้วธิี
ปฏบิติัที่ดีด้านการนิเทศ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา 
และมีการเผยแพร่อยา่ง
หลากหลายรูปแบบ

1.ศึกษานิเทศกม์ีการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์และ กระบวนการ
ปฏบิติังานที่เหมาะสมสอดคลอง้กบัครู
 ผู้บริหารและสถานศึกษา 
2.ครูที่ได้รับการนิเทศ สามารถจดัการ
เรียนรู้ใหน้ักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม สอดคลอง้
กบัความสามารถในการเรียนรู้
รายบคุคล/รายกลุ่มส่งผลให้
3.นักเรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานมีสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ ตามที่
ก าหนดไวใ้นหลักสูตรฯ และมี 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ศึกษานิเทศก ์ 
ผู้บริหารและครูเขา้
ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1.ศึกษานิเทศก ์ผู้บริหาร และ
ครูได้รับการพฒันาใหม้ีความรู้
ความสามารถในการน า ระบบ
นิเทศครบวงจรไปใช้
2.สามารถใช้กระบวนการวจิยั
และพฒันาในการพฒันาระบบ
และรูปแบบการนิเทศที่ส่งผล
ต่อ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3.มีเครือขา่ยร่วมวจิยัและ
พฒันาการนิเทศการศึกษาที่
สามารถขบัเคล่ือนด้วยการ
วจิยัและพฒันา

 ส านัก
การศึกษาฯ
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๒๕ สร้างเครือขา่ย
ทางการศึกษา

1.เพือ่สร้างเครือขา่ยทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา
2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเปน็องค์กรแหง่การ
เรียนรู้และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือขา่ยทางการศึกษา

ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยทาง
การศึกษาใหก้บัผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และผู้เกีย่วขอ้ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้เขา้ร่วมประชุม
เชิงปฏบิติัการฯ มี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.มีเครือขา่ยในการพฒันา
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา
2.สถานศึกษาสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือขา่ย
ทางการศึกษาได้

ส านัก
การศึกษาฯ

๒๖ พฒันาการจดัการ
เรียนรู้แบบ 
English for 
Integrated 
Studies : EIS

1.เพือ่พฒันาการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบสองภาษา
โดยใช้หลักการ EIS
2.ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา จดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ EIS

ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบ EIS 
ใหก้บั ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บคุลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่วขอ้ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
มีความพงึพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

1.สถานศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน
ได้พฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในรูปแบบสองภาษาโดย
ใช้หลักการ EIS
2.สถานศึกษาสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน
 มีการจดัการเรียนรู้แบบ EIS 
เพิม่มากขึน้

ส านัก
การศึกษาฯ
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๒๗ พฒันาขา้ราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

1.เพือ่เปน็การพฒันาความรู้
ด้านการวดัผลและประเมินผล
งานด้านวชิาการ การเรียน การ
สอน ระเบยีบกฏหมายท้องถิน่ 
และความรู้ด้านอืน่ๆที่จ าเปน็
ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงาน
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
2.เพือ่ใหม้ีหรือเล่ือนวทิยฐานะ

1.จดัฝึกอบรม ประชุมสัมมนา พฒันา
บคุลากรด้านการศึกษา ด้านวชิาการ
การเรียนการสอน ระเบยีบกฏหมาย
ท้องถิน่ ความรู้ด้านอืน่ๆ เพือ่ใหเ้ล่ือน
หรือมีวทิยฐานะ ตลอดจนการทัศน
ศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนความรู้
2.ส่งเสริมใหบ้คุลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
3.การตรวจประเมินผลงานเพือ่ใหม้ี
หรือเล่ือนวทิยฐานะ

15,272,500 15,272,500 ร้อยละของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความรู้เพิม่ขึน้
สามารถน าความรู้มาพฒันา
การศึกษาได้ดี และมีขวญั
ก าลังใจในการปฏบิติังาน

กองการ
เจา้หน้าที่

๒๘ การประเมินผล
งานด้านผลงานที่
เกดิจากการ
ปฏบิติัหน้าที่

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการประเมินเกีย่วกบัการ
ประเมินวทิยฐานะระดับช านาญ
การพเิศษ เชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพเิศษ ด้านผลงานที่
เกดิจากการปฏบิติัหน้าที่

จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ประเมินผลเพือ่เล่ือนวทิยฐานะ ระดับ
ช านาญการ ช านาญการพเิศษ 
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพเิศษ

120,600 120,600 ร้อยละของผู้เขา้
รับการประเมิน

ขา้ราชการครูได้รับประเมินผล
งานและมีความกา้วหน้าใน
การปฏบิติัราชการ

กองการ
เจา้หน้าที่
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๙ ส่งเสริมความเปน็
เลิศด้านวชิาการ 
ศิลปะ ดนตรี 
กฬีาและ
นันทนาการ(งาน
มหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิน่
 ระดับภาค
ตะวนัออก
เฉยีงเหนือ)

1.เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมและ
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการงาน
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่ ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ของ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา
2.เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียน 
พฒันางานด้านวชิาการ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
3.เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารจดั
การศึกษาของโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.ผู้บริหาร ครู นักเรียนและเจา้หน้าที่
ที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมประกวด
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการตามโครงการ
2.โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา ส่งกจิกรรม
เขา้ร่วมประกวดแขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการตามโครงการ

1,000,000 1.ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมกิจกรรม
และแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตาม
โครงการ จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของกลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาได้แสดง
ศักยภาพอยา่งเต็มความสามารถ
ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง
 ครอบครัว โรงเรียนและจงัหวดั 
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
น าความรู้และประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ 
3.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ทางวชิาการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่น

 ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๐ ส่งเสริมความเปน็
เลิศด้านวชิาการ 
ศิลปะ ดนตรี 
กฬีาและ
นันทนาการ(งาน
มหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิน่
 ระดับประเทศ)

1. เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมและ
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการงาน
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่ระดับประเทศ ของ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา
2. เพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านวชิาการ ศิลปะ ดนตรี กฬีา
และนันทนาการของครู และ
นักเรียนโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
3. เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่
การจดัการศึกษาของโรงเรียน
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต่อสาธารณะ
4. เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียน 
พฒันางานด้านวชิาการโดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม
และเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ
 ตามโครงการ
2. โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา เขา้ร่วมกจิกรรม
และการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการใน
งานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิน่
ตามโครงการ/กจิกรรมที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ก าหนด

1,000,000 1. ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา เขา้
ร่วมกจิกรรมและ
การแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการตาม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย 
2. ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมและเขา้
แขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการตาม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย

1.ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถในการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและจังหวัดนครราชสีมา
2.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
3.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางวิชาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่น

 ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๑ ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ านัก
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
 จดัหา จดัท าและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 จดัหาและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม ได้
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม มีระบบการบริหาร
จดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ตที่มีเสถยีรภาพ
และมีความเร็วสูง มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการศึกษา เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๒ แขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน ในด้านทักษะ
ทางกฬีา
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการ
แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย
3.เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักกฬีา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

นักกฬีา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม และ
ผู้เกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แหง่ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาที่เขา้
ร่วมการแขง่ขนั
กฬีา ร้อยละ 80 
มีทักษะในการเล่น
กฬีาเพิม่ขึน้

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา เปน็ตัวแทน
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั
กฬีานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ส านัก
การศึกษาฯ

๓๓ แขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับ
ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน ในด้านทักษะ
ทางกฬีา
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการ
แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย
3.เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักกฬีา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ครู บคุลากร นักเรียน และผู้เกีย่วขอ้ง 
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาที่เขา้
ร่วมการแขง่ขนั
กฬีา ร้อยละ 80 
มีทักษะในการเล่น
กฬีาเพิม่ขึน้

นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา เปน็ตัวแทน
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั
กฬีานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
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(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๔ งานมหกรรมการ
จดัการศึกษา
ท้องถิน่

1.เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรม จดั
นิทรรศการและแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการงานมหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิน่ ของผู้บริหาร 
ครู นักเรียน และบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังกดั
2.เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียน 
พฒันาด้านวชิาการ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
3.เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่
ศักยภาพและขดีความสามารถ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกดั

ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา และ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง โรงเรียน 58 โรง
 ที่เปน็ตัวแทนเขา้ร่วมกจิกรรมและ
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ก าหนด

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนในสังกดั
เขา้ร่วมกจิกรรม
และแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
2.ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนใน
สังกดัที่เขา้ร่วม
โครงการ มีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินงาน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย

1.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การจดันิทรรศการและ
การแข่งขันทักษะวชิาการ แสดง
ศักยภาพอยา่งเต็มความสามารถ
ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง 
โรงเรียน และจงัหวดันครราชสีมา
2.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และแข่งขันทักษะวชิาการ น า
ความรู้และประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
3.ประชาชนทั่วไป และ
สาธารณชนได้รับทราบถึง
ศักยภาพ และความเป็นเลิศด้าน
วชิาการการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา
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(บาท)

2562 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๕ งานมหกรรมการ
จดัการศึกษา
ท้องถิน่ระดับ
ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ

1.เพือ่เข้าร่วมกิจกรรม จดั
นิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วชิาการในงานมหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของผู้บริหาร
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา และเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
"งานมหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น"
2.เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
พัฒนางานด้านวชิาการ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา
ประสบการณ์
3.เพือ่ประชาสัมพันธก์ารจดั
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา และ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 58 โรงเรียน ที่
คัดเลือกเปน็ตัวแทนเขา้ร่วมกจิกรรม
และแขง่ขนัทักษะทางวชิาการตาม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน บคุลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกดั
เขา้ร่วมกจิกรรม
ตามโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย 
2.ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมตาม
โครงการฯ มีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย

1.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทักษะวชิาการ แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถใน
การสร้างชื่อเสียงใหแ้ก่ตนเอง 
โรงเรียน และจังหวดันครราชสีมา
2.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา 
น าความรู้และ ประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
3.ประชาชนทั่วไปและสาธารณชน
ได้รับทราบถึงศักยภาพและความ
เปน็เลิศด้านวชิาการ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๖ งานมหกรรมการ
จดัการศึกษา
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพื่อจดักิจกรรมและการแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ นิทรรศการของครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และจดักิจกรรมการ
แสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา
2.เพื่อคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการงานมหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิน่ ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
3.เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วชิาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการของครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา
4.เพื่อประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ศักยภาพ
และความเป็นเลิศด้านการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาต่อสาธารณชนและ
ประชาชนทั่วไป

ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บคุลากรทางการศึกษา และ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 58 โรงเรียน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 5,000 คน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1.ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนใน
สังกดัเขา้ร่วม
กจิกรรมตาม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย
2.ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมตาม
โครงการฯ มีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปา้หมาย

1.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วชิาการ การจดันิทรรศการและ
แสดงศักยภาพอยา่งเต็ม
ความสามารถในการสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียนและตนเอง 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการงาน
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
2.ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา น าความรู้
ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ได้
อยา่งมีประสิทธภิาพแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา
3.ประชาชนทั่วไปและ
สาธารณชนได้รับทราบถึง
ศักยภาพความเป็นเลิศด้านการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๗ จดังานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิน่
แหง่ชาติ

1.เพือ่เปน็การส่งเสริมและ
พฒันากจิกรรมผู้เรียนของ
นักเรียน ครู บคุลากรใหม้ี
ความรู้ทักษะด้านลูกเสือ เนตร
นารี ยวุกาชาด นักศึกษาวชิา
ทหาร และการเขา้ค่ายเยาวชน
2.ใหน้ักเรียน ครู มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน
ร่างกาย จติใจ ตลอดจน 
สติปญัญา ความมั่นคงทาง
อารมณ์

1.ลูกเสือ/เนตรนารี จ านวน 50 คน
2.ผู้บริหาร ขา้ราชการ ลูกจา้ง ครู 
และผู้เกีย่วขอ้ง จ านวน 70 คน

100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 90 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี 
มีความรู้
ความสามารถ 
ตามหลักการและ
วธิกีารของลูกเสือ 
เนตรนารี 
2.ร้อยละ 90 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี 
ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัลูกเสือ 
เนตรนารี 
สถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อืน่

1.ลูกเสือ เนตรนารี สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา มีความรู้ 
ความสามารถ ตามหลักการ
และวธิกีารของลูกเสือ เนตร
นารี
2.ลูกเสือ เนตรนารี มีการ
พฒันาตนเอง เต็มตาม
ศักยภาพ และมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทั้งร่างกาย 
สติปญัญา อารมณ์ และสังคม
3.ลูกเสือ เนตรนารี สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา มีสัมพนัธภาพที่
ดีต่อลูกเสือ เนตรนารี สังกดั
เดียวกนั และสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่
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๓๘ จดังานวนัครู 1.เพือ่ใหข้า้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาร่วม
ร าลึกถงึพระคุณของบรูพาจารย์
2.เพือ่ใหข้า้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
แลกเปล่ียน เรียนรู้ และ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ
3.เพือ่เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจแกข่า้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา ทั้ง 58 
โรงเรียน

จดังานวนัครู ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราสีมา/คณะที่ปรึกษานายกฯ/ 
หวัหน้าส่วนราชการในสังกดั องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา 58 โรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
 จ านวน 2,500 คน

2,807,500 2,807,500 2,807,500 ร้อยละความพงึ
พอใจ ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

1.ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ร่วม
ร าลึกถงึพระคุณของบรูพาจารย์
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียน เรียนรู้ และร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ
3.ผู้เขา้ร่วมโครงการมีขวญั
และก าลังใจในการปฏบิติังาน

ส านัก
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๓๙ ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสาน
แผนพฒันา
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน
เขตจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การประสานและบรูณาการการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจงัหวดันครราชสีมา
2.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการการ
มีส่วนร่วม

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาการศึกษาส่ีปขีอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จงัหวดันครราชสีมา และเจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง จ านวน 360 คน

221,000 221,000 221,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เขา้รับ
การประชุม

การจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ีเปน็ไปตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม เกดิ
การประสานแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปรีะหวา่ง อปท . 
ส่วนราชการ ภาคีต่าง ๆ และ
โรงเรียนในสังกดั
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๔๐ พฒันาการบริหาร
และการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกดัองค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
บคุลากรใหม้ีความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะที่พงึประสงค์
2.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างาน
3.เพือ่พฒันาบคุลากรและ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
และตระหนักถงึความส าคัญของ
การจดัการศึกษา และการ
จดัการความรู้ภายในองค์กร

จดัการอบรม จ านวน 6 คร้ัง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา/คณะที่ปรึกษานายกฯ/
เลขานุการนายกฯ/หวัหน้าส่วน
ราชการในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 58 โรงเรียน 
และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 2,577 คน

1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 70 ของ
บคุลากรรับทราบ 
เขา้ใจ และ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
การจดัการศึกษา
และการจดัการ
ความรู้ภายใน
หน่วยงาน

บคุลากรมีการพฒันาความรู้ 
ความสามารถปรับ
กระบวนการทัศนในการ
ปฏบิติังาน พร้อมรองรับ
นโยบายใหเ้กดิประสิทธภิาพ
และประสิทธผิลต่อองค์กร
และบคุลากรมีความรู้เกีย่วกบั
การบริหารบคุคล และได้รับ
การพฒันาคุณภาพการท างาน
สร้างจติส านึก รักษอ์งค์กร มี
ความรู้ ทักษและสมรรถนะที่
พงึประสงค์
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๔๑ พฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

1.เพือ่สร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัมาตรฐานและเกณฑ์
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาใหส้อดคล้องกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
2.เพือ่ออกประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัทั้ง 
58 โรงเรียน
3.เพือ่พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในใหม้ีมาตรฐาน
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

1.จดัอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหผู้้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้เกีย่วขอ้ง 
จ านวน 130 คน
2.ออกประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาทั้ง 58 โรงเรียน 
โดยหน่วยงานต้นสังกดั

500,000 500,000 500,000 1.ผู้เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพือ่เตรียม
รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
มีความพึงพอใจใน
การเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80
2.สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียน ที่
รับการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
ร้อยละ 50 มีผล
การประเมินไม่น้อย
กวา่ระดับดีมาก

1.สถานศึกษาสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน
 สามารถพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหก้บัครูและผู้เรียน 
จ านวน 30,000 คน ใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่
ต้นสังกดัก าหนด
2.สถานศึกษาสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน
 มีความพร้อมในการรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
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๔๒ สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ส่งเสริมและ
พฒันากฬีา)

1.เพือ่สร้างความรักสามัคคี 
ความมีระเบยีบวนิัย พร้อมทั้ง
พฒันาสุขภาพพลานามัยให้
สมบรูณ์แขง็แรง ทั้งร่างกาย จติใจ
2.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนและ
พฒันานักกฬีา ใหม้ีทักษะความ
พร้อมเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
3.เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักกฬีา 
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แหง่ประเทศไทย

นักกฬีา ผู้ฝึกสอน จ านวน 100 คน 
จากโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 58 
โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกในการ
ส่งเสริมพฒันาทักษะทางกฬีาใหม้ี
ความเปน็เลิศ

900,000 นักกฬีา ผู้ฝึกสอน 
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ที่
ได้รับกรคัดเลือกมี
ทักษะทางกฬีา
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 85

1.นักกฬีามีความรักสามัคคี มี
ระเบยีบวนิัย พร้อมทั้งได้
พฒันาสุขภาพพลานามัยให้
สมบรูณ์แขง็แรง ทั้งร่างกาย 
จติใจ
2.ได้รับส่งเสริม สนับสนุน
และพฒันานักกฬีา ใหม้ีทักษะ
ความพร้อมเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้
ตัวแทนนักกฬีา ผู้ฝึกสอน ใน
การพฒันาทักษะทางกฬีาใหม้ี
ความเปน็เลิศ
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๔๓ อบรมเชิง
ปฏบิติัการ จดัท า
แผนการจดัการ
เรียนรู้และ
ขอ้สอบกลางของ
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่จดัท าแผนการเรียนรู้และ
ข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง 6 จ านวน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2.เพือ่สร้างมาตรฐานการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา โดยการน าไปใช้
จดัการเรียนการสอนและวดัผล
ประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สามารถใช้แผนการจดัการเรียนรู้
และข้อสอบกลางไปพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

จดัอบรมเชิงปฏบิติัการ เพือ่จดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้และขอ้สอบ
กลางของโรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ถงึ 6 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหก้บั
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้เกีย่วขอ้ง ใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 175 คน

700,000 700,000 700,000 1.มีผู้เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จดัท า
แผนการเรียนรู้และ
ข้อสอบกลางของ
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จดัท า
แผนการเรียนรู้และ
ข้อสอบกลางของ
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามีความพึง
พอใจในการจดัอบรม 
เชิงปฏิบัติการคร้ังนี ้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 70  
3.สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมามี
แผนการจดัการเรียนรู้
และข้อสอบกลาง 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง 6 ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วดั
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
2.ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ทั้ง
 58 โรงเรียน น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
และน าข้อสอบกลางไปใช้วดัผล 
ประเมินผลและพฒันาคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินผลใหก้ับผู้เรียนทุกคนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
3.ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาทุก
คนได้รับการเรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน
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๔๔ อบรมเชิง
ปฏบิติัการการ
จดัท าแผนพฒันา
การศึกษา

เพือ่อบรมเชิงปฏบิตัการ การ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษา ของ
ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ตาม
ระเบยีบหรือหนังสือส่ังการ
ก าหนด

อบรมเชิงปฏบิติัการการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ีประกอบด้วย
 บคุลากรส านักการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมที่เกีย่วขอ้ง ผู้ปฏบิติังาน
แผนโรงเรียน 58 โรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 58 โรงเรียน คณะ
ผู้บริหารท้องถิน่/และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง

279,000 279,000 279,000 1.จ านวนโรงเรียน
ที่ท าแผนพฒันา
การศึกษาส่ีปี
เปน็ไปตามรูปแบบ
ที่ก าหนด
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้รับการ
อบรม/การประชุม

1.ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มี
แผนพฒันาการศึกษาส่ีปทีี่
ถกูต้องครบถว้น เปน็ไปตาม
ระเบยีบ กฎหมายที่ก าหนด
2.บคุลากรส านักการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ครู 
บคุลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ
มีทักษะ ความสามารถในการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
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45 ธรรมะศึกษา 1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
บคุลากรใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ
หลักธรรมะเพือ่น าไปสู่การ
ปฏบิติัที่ถกูต้อง
2.เพือ่พฒันาบคุลากรในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พงึประสงค์
3.เพือ่ใหบ้คุลากรเขา้ใจ
หลักธรรม ค าสอน และแนว
ปฏบิติัที่ถกูต้องและสามารถ
น าไปใช้ในการปฏบิติังานและ
ถา่ยทอดใหก้บัผู้เรียนได้อยา่ง
ถกูต้อง

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา/ขา้ราชการและ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง ส านักศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 70 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 58 คน
- ครูผู้สอน โรงเรียนละ 4 คน จ านวน
 232
รวมทั้งส้ิน 360 คน

689,500 689,500 689,500 1.ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ร้อย
ละ 100 มีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมที่ถูกต้อง
2.ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ร้อย
ละ 90 น าความรู้
และประสบการณ์ 
ปรับใช้ในการ
บริหารจัดการ
องค์กร และจัดการ
เรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูผู้สอน ผู้บริหาร และ
บคุลากรที่เกีย่วขอ้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราขสีมา น าความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัและการท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพและเกดิ
ประโยชน์ต่อองค์กร
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๔๖ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมสนองพระราชด าริตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
2.กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภมูิ
ปญัญาท้องถิน่
3.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
จดัการศึกษ
4.ค่าสาธารณูปโภค
5.กจิกรมพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
           ฯลฯ

2,255,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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47 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมรักการ
อา่นในสถานศึกษา 
3.เพือ่จดักจิกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่การส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
ในสถานศึกษาอยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด
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๔๘ ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
กฤษณาวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนหอ้งบริหารทั่วไปใหพ้ร้อม
ต่อการบริหารและการบริการ
2.เพือ่พฒันาระบบบริหาร
จดัการกลุ่มบริหารงานทั่วไปใหม้ี
ระเบยีบเรียบร้อยเปน็สัดส่วนได้
อยา่งเปน็ขัน้ตอนและมีระบบ
แบบแผน
3.เพือ่อ านวยความสะดวก 
สนับสนุน ส่งเสริมใหก้าร
ปฏบิติังานของโรงเรียนด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธภิาพ

ซ่อมแซมอาคารเรียนโดย
1.ทุบร้ือผนังเดิม
2.ร้ืนถอนประตู ,หน้าต่างพร้อมวงกบ
3.กอ่ผนังกอ่อฐิมอญคร่ึงแผ่น
4.ผนังฉาบปนูเรียบ
5.ติดต้ังบานประตูพร้อมอปุกรณ์ D1
6.ติดต้ังบานประตูพร้อมอปุกรณ์ D2
7.ติดต้ังบานหน้าต่างพร้อมอปุกรณ์ 
W1
8.ทาสีผนังภายใน-ภายนอก
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้รับบริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.มีการบริหารจดัการและจดั
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ให้
บคุลากรท างานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้
2.โรงเรียนมีประสิทธภิาพใน
การจดัการเรียนรู้และการ
บริการงานบริหารทั่วไป
3.โรงเรียนสะอาด น่าอยู ่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้และการบริการที่ดี

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 

49 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนกฤษณาวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
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๕๐ สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการ
สอนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

3,130,900 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
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9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรม
สนองพระราชด าริตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
13.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภมูิปญัญาท้องถิน่
14.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
พฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
รวมถงึค่าใช้จา่ยอืน่ที่เกีย่วขอ้งในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
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51 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม
ที่มีอยูแ่ล้วใหถ้กูสุขลักษณะ 
สะอาด น่าดู น่าใช้
2.เพือ่จดัหอ้งส้วมใหเ้พยีงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ ใหม้ีความสะอาด
ร่มร่ืน มีบรรยากาศ น่าดู น่าใช้ 
ถกูสุขลักษณะเปน็ไปตาม
มาตรฐานส้วม
3.เพือ่ปลูกฝังใหน้ักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้ส้วมอยา่งถกู
สุขลักษณะน าแบบอยา่งไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งน้ าหอ้ง
ส้วมโรงเรียนกฤษณาวทิยา จ านวน 1
 หลัง 6 หอ้ง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจต่อการเขา้ใช้
หอ้งน้ าหอ้งส้วม 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

1.โรงเรียนมีหอ้งน้ าหอ้งส้วม
เพยีงพอส าหรับนักเรียน และ
มีภมูิทัศน์สะอาดสวยงามน่าดู
 น่าใช้
2.นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถกูสุขลักษณะ และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้  
3.โรงเรียนมีหอ้งน้ าหอ้งส้วมที่
ได้มาตรฐาน

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

52 กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่ใหน้ักเรียนมีลานกฬีา
อเนกประสงค์ใช้ซ้อมและ
แขง่ขนักฬีาทุกประเภท
2.เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียน
3.เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาก าหนด

410,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
 ร้อยละ 80 ที่มี
ความพงึพอใจอยู่
ในระดับดีขึน้ไป

1.โรงเรียนมีลานกฬีา
อเนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์
ได้อยา่งคุ้มค่า
2.โรงเรียนมีลานกฬีา
อเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน 
3.สถานศึกษาเปน็ที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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53 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่ใหผู้้รับบริการที่โรงเรียนมี
ถนนในการสัญจรไปมาอยา่ง
สะดวก คล่องตัวและปลอดภยั
2.เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
3.เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
800 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
 มีความพงึพอใจ
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียนที่ใช้
ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มค่า
2.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
3. สถานศึกษาเปน็ที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

54 กอ่สร้างศูนยก์าร
เรียนรู้สู่อาชีพ 
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัผู้เรียน 
ครู บคุลากรทางการศึกษา 
บคุคลภายนอกและหน่วยงานอืน่
2. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียนบบรรลุ
ตามเปา้หมาย วสัิยทัศน์ ปรัชญา
 และจดุเน้นของสถานศึกษา
3. เพือ่ใหผู้้เรียนมีหลักคิดหลัก
ปฏบิติัในการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

กอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้สู่อาชีพ 
โรงเรียนกฤษณาวทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

300,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
 มีความพงึพอใจ
ต่อศูนยก์ารเรียนรู้
สู่อาชีพ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้สู่
อาชีพ เพือ่ใช้ในการเรียนรู้
ตามความถนัดของตน
2.โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้สู่
อาชีพที่ได้มาตรฐาน 
3.สถานศึกษาเปน็ที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)
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2564 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

55 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยดั
กระแสไฟฟา้ได้ไม่
น้อยกวา่ 1,000 
หน่วยต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

56 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน
2.กจิกรรมจดัจา้งครูสอน
3.กจิกรรมพฒันาทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม
4.กจิกรรมสวสัดิการอาหารและ
ยานพาหนะ
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
               ฯลฯ

2,255,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา

207






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

57 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติในสถานศึกษา
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่จดักจิกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่การส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยี "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่การสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดส าหรับเด็กและเยาวชน

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติในสถานศึกษา จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 
1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
ในสถานศึกษาอยา่งน้อย
 1 แห่ง
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ของศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาอยา่งน้อย 1
 กจิกรรม
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 กจิกรรม

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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รับผิดชอบหลัก

58 ปรับระดับพืน้เท
คอนกรีต ชั้นที่ 1
 พร้อมปกูระเบือ้ง
เคลือบ อาคาร 
108 ล. โรงเรียน
กลางดงปณุณ
วทิยา

1.เพือ่ปรับระดับพืน้เทคอนกรีต
 ชั้นที่ 1 พร้อมปกูระเบือ้ง
เคลือบ อาคาร 108 ล. ใหม้ี
สภาพมั่นคงแขง็แรง สวยงาม
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

ปรับระดับพืน้เทคอนกรีตพร้อมปู
กระเบือ้งเคลือบ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.นักเรียนและ
บคุลากรร้อยละ 
100 ได้ใช้อาคาร
เรียนที่มีสภาพ
มั่นคงแขง็แรง 
สวยงามและ
ปลอดภยัเอือ้ต่อ
การเรียนรู้
2.นักเรียน ร้อยละ
 90 มีความพงึ
พอใจต่อการใช้
งานอาคารเรียน
ของโรงเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
สภาพมั่นคงแขง็แรง สวยงาม
และปลอดภยัเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

59 กอ่สร้างสนาม
ฟตุบอลโรงเรียน
กลางดงปณุณ
วทิยา ต าบล
กลางดง อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา

 1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนาม
ฟตุบอลที่ได้มาตรฐาน ส าหรับ
การจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
 2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนามกฬีา 
เพือ่ใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู 
และประชาชนในพืน้ที่

กอ่สร้างสนามฟตุบอล จ านวน 1 แหง่ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

1,000,000 1.โรงเรียนสร้าง
สนามฟตุบอล 
ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ จ านวน 1
 แหง่
2.นักเรียนร้อยละ 
100 ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมจดัการ
เรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
3.นักเรียน ครู 
บคุลากร และ
ประชาชนในพืน้ที่ 
ที่ใช้บริการสนาม
ฟตุบอลของ
โรงเรียนมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนสร้างสนามฟตุบอล
 ส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1 
แหง่
2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เขา้ร่วมกจิกรรมจดัการเรียน
การสอนฟตุบอลในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
3.โรงเรียนมีสนามฟตุบอลที่
ได้มาตรฐาน เพือ่ใหบ้ริการแก่
นักเรียน ครู และประชาชนใน
พืน้ที่

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

60 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนกลางดงปณุณวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

61 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

3,419,300 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการ
จดัการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
13.ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
14.พฒันาการด าเนินงานส านักงาน
ภายในโรงเรียน  
15.พฒันาทรัพยากรและสภาพ 
แวดล้อมที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษา

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

62 ติดต้ังกระจก
อลูมิเนียม พร้อม
กอ่ฉาบปนูใต้ถนุ
อาคาร 108 ล 
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่กัน้ก าแพงและติดกระจก
ใต้ถนุอาคารเรียน 108 ล ใหม้ี
สภาพมั่นคงแขง็แรง สวยงาม
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม พร้อมกอ่ฉาบ
ปนูใต้ถนุอาคาร 108 ล 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 1.นักเรียนจ านวน
 182 คน ได้ใช้
อาคารเรียนที่มี
สภาพมั่นคง
แขง็แรง สวยงาม
และปลอดภยัเอือ้
ต่อการเรียนรู้
2.นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจต่อการใช้
งานอาคารเรียน
ของโรงเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
สภาพมั่นคงแขง็แรง สวยงาม
และปลอดภยัเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

63 เสริมขยายถนน 
คสล. โรงเรียน
กลางดงปณุณ
วทิยา

เพือ่เสริมขยายถนน คสล .ใหม้ี
ความแขง็แรง ปลอดภยั และ
ช่วยลดปญัหาการเกดิอบุติัเหตุ

เสริมถนนขา้งละ 1.5 เมตร ยาว 217
 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
651 เมตร(ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 1.ร้อยละของ
นักเรียนครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
 2.ร้อยละของ
นักเรียนครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจในโครงการ

โรงเรียนมีถนน คสล .ที่แขง็แรง
 ปลอดภยั และช่วยลดปญัหา
การเกดิอบุติัเหตุ

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

64 กอ่สร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
กลางดงปณุณ
วทิยา

เพือ่กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใหม้ีพืน้ที่ในการจดั
กจิกรรมได้หลากหลาย และ
ใหบ้ริการชุมชนได้อยา่งเหมาะสม

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
 15.60 เมตร ยาว 21.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 340 ตร.ม. และขนาด
กวา้ง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ,กวา้ง
 3.9 เมตร ยาว 15.6 เมตร ,กวา้ง 
10.40 เมตร ยาว 12.7 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 600 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

430,000 1.ร้อยละของ
นักเรียนครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับความ
สะดวกในการจดั
กจิกรรมด้านการ
เรียนการสอน 
 2.ร้อยละของ
นักเรียนครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา ชุมชนและผู้
มาติดต่อราชการมี
ความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการด้าน
สถานที่ของโรงเรียน

โรงเรียนมีลานคอนกรีตเสริม
เหล็กในการจดักจิกรรมได้
หลากหลาย และใหบ้ริการ
ชุมชนได้อยา่งเหมาะสม

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

65 ส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ
การจดัการเรียน
การสอนด้วย
ระบบถา่ยทอดสด
 Live Streaming
 โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพการจดัการเรียนการ
สอนด้วยระบบถา่ยทอดสด Live
 Streaming 
2.เพือ่ใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้

นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 จดักจิกรรมเตรียม
ความพร้อมทดสอบระดับชาติ   
(O-NET)ด้วยระบบถา่ยทอดสด Live 
Streaming จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
การศึกษา

180,950 180,950 180,950 นักเรียน
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
และมัธยมศึกษาปทีี่
 6 ที่รับชมการจดั
กจิกรรมเตรียม
ความพร้อม
ทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ด้วย
ระบบถา่ยทอดสด 
Live Streaming 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจต่อการจดั
กจิกรรม

1.โรงเรียนได้ส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพการจดัการ
เรียนการสอนด้วยระบบ
ถา่ยทอดสด Live Streaming 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึน้

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
ส านักการศึกษา

66 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

67 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ีความรู้
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
และความเปน็เลิศทางวชิาการ
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากร
3.ค่าสาธารณูปโภค
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                ฯลฯ

894,004 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

68 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
4.เพือ่การส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
6.เพือ่จดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
สู่ความเปน็เลิศด้านคณิตศาสตร์

1. จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2. จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3. จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4. จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"  จ านวน 1 คร้ัง
ต่อปี
5. จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
6. จดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

850,000 850,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อยา่งน้อย
ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี
6.โรงเรียนจัดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านคณิตศาสตร์ 
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด
6.นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์สูงขึน้

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

69 ปรับปรุงอาคาร
เรียน (ติดต้ัง
ประตู-หน้าต่าง
อลูมิเนียม) 
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.ร้ือผนังและประตู-หน้าต่าง (เดิม)
2.ติดต้ังหน้าต่างกรอบบานอลูมิเนียม 
ขนาด 1.40×3.50 เมตร
3.ติดต้ังประตูพร้อมหน้าต่าง ขนาด 
2.00×2.20 เมตร
4.ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ 

70 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนกดุจกิวทิยา มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

71 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ

5,204,204 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

72 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนกดุ
จกิวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 216 ล ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนการสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 
ล โรงเรียนกดุจกิวทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารที่มีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

73 ปรับปรุงอาคาร
ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

เพือ่ปรับปรุงอาคารศูนย์
เศรษฐกจิพอเพยีง ใหเ้ปน็ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนและชุมชน

ปรับปรุงอาคารศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

870,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เขา้ใช้
บริการ มีความพงึ
พอใจในระดับมาก

โรงเรียนและชุมชนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

74 กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง
พาราแอสฟลัท์ติก
 คอนกรีต
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
ภายในโรงเรียน ใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก และปลอดภยั 
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีภมูิทัศน์ ที่ดี
ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต
- ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 ม. ยาว 32 
ม. หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 96 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
- ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 310
 ม. หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
1550 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

948,000 1.โครงการ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามเปา้หมาย
ร้อยละ100 
2.บคุลากรมีความ
พงึพอใจใน
โครงการ ร้อยละ 
80

1.โรงเรียนมีถนนลาดยาง
พาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีตใช้
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
และปลอดภยั 
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่ดีขึน้

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

75 ปรับปรุงสนาม
กฬีาฟตุบอล
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงสนามกฬีา
ฟตุบอลใหไ้ด้มาตรฐาน
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนามกฬีา
ฟตุบอลเปน็ศูนยก์ลางในการ
จดัการแขง่ขนักฬีาและกจิกรรม
ของโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ

ปรับปรุงสนามกฬีาฟตุบอล  (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

1,900,000 1.โรงเรียนมีสนาม
ฟตุบอล ที่ได้
มาตรฐาน
2.ผู้ใช้บริการ
สนามฟตุบอล มี
ความพงึพอใจใน
การใช้สถานที่ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีสนามกฬีา
ฟตุบอลที่ได้มาตรฐาน
2.มีสนามกฬีาฟตุบอลที่ใช้
เปน็ศูนยก์ลางในการจดัการ
แขง่ขนักฬีาและกจิกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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76 กอ่สร้างหอ้งน้ า
นักเรียน โรงเรียน
กดุจกิวทิยา

เพือ่กอ่สร้างหอ้งน้ านักเรียนให้
ได้มาตรฐาน และเพยีงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน สะอาด
และถกูสุขลักษณะ

กอ่สร้างหอ้งน้ านักเรียนอาคาร คสล . 
1 ชั้น ขนาดกวา้ง  6x12 ม.  (ตาม
แบบและรายละเอยีด ที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

500,000 นักเรียนได้รับ
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการ
หอ้งน้ านักเรียน 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ
 80

โรงเรียนมีหอ้งน้ านักเรียนที่ได้
มาตรฐาน และเพยีงพอต่อการ
ใช้งาน สะอาดและถกู
สุขลักษณะ

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

77 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

เพือ่กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐานและเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียน
กดุจกิวทิยา จ านวน 1 ลาน (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

459,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจในการใช้
ลานอเนกประสงค์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐาน และเอือ้ต่อการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

78 ปรับปรุงบา้นพกั
ครูโรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงบา้นพกัครูให้
แขง็แรง และปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นของผู้พกัอาศัย
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์บา้นพกั
ครูใหเ้ปน็ระเบยีบ สวยงาม น่า
อยูอ่าศัย

ปรับปรุงบา้นพกัครู โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

332,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจในการใน
การปรับปรุง
บา้นพกัครู ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่
แขง็แรง และปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพยส์อนของผู้พกัอาศัย
2.บา้นพกัครูมีภมูิทัศน์สวยงาม
 เปน็ระเบยีบ และน่าอยูอ่าศัย

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

222






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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79 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

80 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน 
2.กจิกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารการเรียนรู้
3.กจิกรรมสนับสนุนทรัพยากรในการ
บริหารและพฒันา
4.ค่าสาธรณูปโภค
5.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                ฯลฯ

1,116,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
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81 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติใน
สถานศึกษา อย่างน้อย 1 
ศูนย์
2. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
รักการอา่นในสถานศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 80
3. โรงเรียนจดักจิกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริม
การจดักระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู่"ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
5. โรงเรียนจดักจิกรรมเพือ่
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด
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82 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟา้ภายใน
อาคารที่เหมาะสม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน
2.เพือ่ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟา้
ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลาอยา่งต่อเนื่องและ
คุ้มค่า
3.เพือ่จดัหาวสัดุอปุกรณ์ไฟฟา้
ใหม่ มาสับเปล่ียนอปุกรณ์เกา่ที่
เส่ือมสภาพ
4.เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั
ครู บคุลากร นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการภายในโรงเรียน

ปรับปรุงระบบไฟฟา้แรงสูง และระบบ
ไฟฟา้ส ารอง(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

998,000 ระบบไฟฟา้ภายใน
อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
บา้นพกับคุลากร มี
สภาพดี ปลอดภยั
ต่อการใช้ในการ
ด าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า 
ระดับดี

1.ระบบไฟฟา้ภายในอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
บา้นพกัครู มีสภาพที่ดี
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ของทางราชการ และมี
ประสิทธภิาพในการจดัการ
เรียนการสอน
2.นักเรียน บคุลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความพงึพอใจต่อระบบไฟฟา้
ภายในอาคารเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม ที่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน และกจิกรรม
ต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่องและคุ้มค่า

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 
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83 ปรับปรุงหอ้ง
ประชุม โรงเรียน
เขาใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนเขาใหญพ่ทิยา
คมมีหอ้งประชุมที่เหมาะสม
สวยงาม และเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรม
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนเขาใหญพ่ทิยา
คมมีส่ิงแวดล้อมอาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
ใหบ้ริการชุมชน และส่วน
ราชการ ที่มาขอใช้อาคาร
สถานที่ในการจดักจิกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงหอ้งประชุมโดย
1.ปกูระเบือ้งพืน้แกนิตโต้ ขนาด 96 
ตร.ม.
2.ติดต้ังฝ้าเพดานยปิซ่ัม 9 มม. ฉาบ
เรียบ ขนาด 96 ตร.ม.
3.ผนังกรุไม้อดัสัก ขนาด 52 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อ
การมีห้องที่ใช้ใน
การปฏิบัติการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐานเหมาะสม 
สวยงามและเอื้อต่อ
การเรียน โดยมี
ระดับความพึงพอใจ
อยา่งน้อยร้อยละ 
90 
2.ผู้ปกครอง ชุมชน
 หรือผู้มาขอใช้
อาคารสถานที่ ให้
การสนับสนุนและ
เข้าร่วมการจดั
กิจกรรมทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ อยา่ง
น้อยร้อยละ 90

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีหอ้งประชุมเขาใหญท่ี่
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรม ใหม้ีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2.นักเรียน บคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความพอพงึพอใจต่อหอ้ง
ประชุมเขาใหญ ่ที่เหมาะสม
สวยงาม และเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรม

โรงเรียนเขา
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84 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
เขาใหญพ่ทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
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85 โครงการติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้
และปรับปรุง
ระบบแรงต่ า 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
และปรับปรุงระบบแรงต่ าภายใน
โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม
2.เพือ่ใหร้ะบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนมีสภาพที่เอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน และ
กจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง
และคุ้มค่า
3.เพือ่สนับสนุนในการศึกษา
ของนักเรียนในระดับขัน้พืน้ฐาน 
ระดับชั้น ม.1 - 6 ของโรงเรียน
เขาใหญพ่ทิยาคม ใหเ้ปน็ไป
อยา่งมีประสิทธภิาพ

1.การด าเนินงาน
 1.1 งานติดต้ังระบบไฟฟา้แรงสูง
ภายใน
- ปกัเสา คอร. ขนาด 12 เมตร 
จ านวน 1 ต้น
 -  พาดสาย สายเคเบิล้อากาศ (SAC) 
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง
 20 เมตร จ านวน 3 เส้น
 1.2 งานติดต้ังหม้อแปลงภายใน
- ติดต้ังหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
22000-400/230V. ขนาด 50KVA
 จ านวน 1 เคร่ือง
 1.3 งานติดต้ังระบบไฟฟา้แรงต่ า
ภายใน
- ปกัเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จ านวน
 18 ต้น
 - พาดสาย สายอลูมีเนียมหุม้ฉนวน 
(AW) ขนาด 50 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 280 เมตร จ านวน 4 เส้น

675,349.06 ผลส าเร็จของ
โครงการ ร้อยละ 
80

1.มีหม้อแปลงไฟฟา้และ
ปรับปรุงระบบแรงต่ า ภายใน
โรงเรียนที่มีประสิทธภิาพและ
เอือ้การจดักจิกรรมการเรียน
การสอน และเพยีงพอในการ
จดักจิกรรมต่างๆ
2.ระบบไฟฟา้ภายในโรงเรียน
มีสภาพดี ปลอดภยัที่เอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมการเรียนการ
สอน และกจิกรรมต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า ระดับดี
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 - พาดสาย สายอลูมีเนียมหุม้ฉนวน 
(AW) ขนาด 50 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 130 เมตร จ านวน 2 เส้น
 1.4 งานติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
- ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด 
20 วตัต์ จ านวน 14 ชุด
- พาดสาย สายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน 
(AW) ขนาด 25 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 410 เมตร
 - ติดต้ังชุดล่อฟา้แรงต่ า
 1.5 งานติดต้ังมิเตอร์ภายนอก
- ติดต้ังมิเตอร์ประเภท แรงต่ า ระบบ 
3 เฟส ขนาด 30 (100)A จ านวน 1 
เคร่ือง
(ตามประมาณการการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาหมูสี อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา)

229






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

86 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน 8
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3,724,000 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
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87 ปรับปรุง
หอ้งเรียนชั่วคราว

1. เพือ่ใหโ้รงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคมมีส่ิงแวดล้อม อาคาร
สถานที่เหมาะสมสวยงาม และ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมเรียนการ
สอน 
2. เพือ่ใหโ้รงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม มีหอ้งเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงหอ้งเรียนชั่วคราว 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ครูและนักเรียนมี
ความพงึพอใจต่อ
การมีภมูิทัศน์ มี
ส่ิงแวดล้อม 
อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม
และเอือ้ต่อการ
เรียน โดยมีระดับ
ความพงึพอใจยา่ง
น้อยร้อยละ 80

โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคมมี
หอ้งเรียนที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

88 กอ่สร้างร้ัว ถนน
ทางเขา้ และแบบ
จดัสวน โรงเรียน
เขาใหญพ่ทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเขา้ 
และสวนรอบอาคารปฏบิติัการ 
ใหม้ีส่ิงแวดล้อม อาคารสถานที่ 
เหมาะสมสวยงาม มั่นคง 
แขง็แรง มีคุณภาพ และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน

กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเขา้และแบบจดั
สวนโรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

1,400,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากรมีความ
พงึพอใจต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
อาคารสถานที่ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีร้ัว ถนนทางเขา้ 
และสวนรอบอาคารปฏบิติัการ
 มีส่ิงแวดล้อม อาคารสถานที่ 
เหมาะสมสวยงาม มั่นคง 
แขง็แรง มีคุณภาพ และเอือ้
ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

89 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐาน และเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ จ านวน 1 
แหง่
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

1,120,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจในการ
กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐาน และเอือ้ต่อการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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90 ปรับปรุงร่องน้ า
รอบอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงร่องน้ ารอบ
อาคารอเนกประสงค์ ปอ้งกนัน้ า
ท่วมขงัและการพงัทลายของ
หน้าดิน
2. เพือ่ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อม 
สถานที่ใหส้วยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงร่องน้ ารอบอาคาร
อเนกประสงค์ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

169,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ในการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ ารอบ
อาคารอเนกประ
ประสงค์ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
ได้รับการปรับปรุงร่องน้ ารอบ
อาคารอเนกประสงค์ เพือ่
ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั และการ
พงัทลายของหน้าดิน
2.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคมมี
ส่ิงแวดล้อม สถานที่สวยงาม 
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

91 กอ่สร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการ
ระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั
 และพงัทลายของหน้าดิน
2.เพือ่ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อม 
สถานที่ใหส้วยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

498,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ในการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั 
และการพงัทลายของหน้าดิน
2. โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม
มีส่ิงแวดล้อม สถานที่สวยงาม
 และเอือ้ต่อการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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92 กอ่สร้างถนน 
คสล. โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน ที่มีความ
แขง็แรง ใช้ในการสัญจรไปมาได้
อยา่งสะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา่ง 5 
เมตร ยาว 155 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 775 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

497,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ในการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
โรงเรียน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม มี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน ที่มีความ
แขง็แรง ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อยา่งสะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

93 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีร้ัวที่มั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของนักเรียน ครู
และบคุลากร
2.เพือ่ปรับปรุง ภมูิทัศน์ให้
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต จ านวน 63 ช่อง 
ความยาว 189 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

410,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ต่อการกอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีร้ัวที่มีความมั่นคงแขง็แรง 
และปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของนักเรียน ครู 
และบคุลากร
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 และเปน็ระเบยีบ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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94 กอ่สร้างดาด
คอนกรีตกนัการ
กดัเซาะไหล่เขา 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างดาดคอนกรีตกนั
การกดัเซาะของไหล่เขาที่มี
ความมั่นคง ปลอดภยั และ
ปอ้งกนัการพงัทลายของหน้าดิน
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างดาดคอนกรีตกนัการกดัเซาะ
ไหล่เขา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

314,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ในการกอ่สร้าง
ดาดคอนกรีตกนั
การกดัเซาะของ
ไหล่เขา ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีดาดคอนกรีตกนัการกดัเซาะ
ของไหล่เขาที่มีความมั่นคง 
ปลอดภยั และปอ้งกนัการ
พงัทลายของหน้าดิน
2.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีภมูิทัศน์ ที่สวยงาม เอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

95 กอ่สร้างทางเท้าปู
กระเบือ้งสี 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างทางเท้าปู
กระเบือ้งสี ขา้งอาคารเรียน 72
 พรรษา ที่มีความมั่นคง แขง็แรง
 และปลอดภยั
2.เพือ่ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อม 
สถานที่ ใหเ้หมาะสมสวยงาม 
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสี ขา้ง
อาคารเรียน 72 พรรษา ขนาดกวา้ง 2
 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพืน้ที่ทางเท้าไม่น้อยกวา่ 
160 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

160,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
เขาใหญพ่ทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพอพงึพอใจ
ต่อทางเท้าปู
กระเบือ้งสี ขา้ง
อาคารเรียน 72 
พรรษา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีทางเท้าปกูระเบือ้งสี ขา้ง
อาคารเรียน 72 พรรษา ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีส่ิงแวดล้อม สถานที่ ให้
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

96 ปรับปรุงลานกฬีา
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงลานกฬีาของ
โรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน และ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงลานกฬีาโรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นครราชสีมา ก าหนด)

415,403 415,403 415,403 1.โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม มี
ลานกฬีาที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 ลาน
2.ครู บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพงึพอใจต่อ
ลานกฬีาไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม มี
ลานกฬีาที่ได้มาตรฐาน และ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

97 ปรับปรุงดาดปนู
ไหล่ทางขา้ง
อาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมบนัไดทาง
ลง โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงดาดปนูไหล่ทาง
ขา้งอาคารอเนกประสงค์พร้อม
บนัไดทางลงปอ้งกนัการ
พงัทลายของหน้าดิน
2.เพือ่ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
สถานที่ใหเ้หมาะสมสวยงาม 
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงดาดปนูไหล่ทางขา้งอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมบนัไดทางลง 
โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .
นครราชสีมาก าหนด)

193,120 193,120 193,120 ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพงึพอใจต่อ
การปรับปรุงดาด
ปนูไหล่ทางขา้ง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

1. โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีดาดปนูไหล่ทางขา้งอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมบนัไดทาง
ลงที่ปอ้งกนัการพงัทลายของ
หน้าดิน
2. โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม
มีส่ิงแวดล้อม สถานที่มี
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่างๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

98 ปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
ถมดินปรับพืน้ที่
หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงวางท่อระบาย
น้ าพร้อมถมดินปรับพืน้ที่หน้า
อาคารอเนกประสงค์ ปอ้งกนัน้ า
ท่วมขงั และการพงัทลายของ
หน้าดิน
2. เพือ่ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อม 
สถานที่ใหเ้หมาะสมสวยงาม 
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน
ปรับพืน้ที่หน้าอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .
นครราชสีมา ก าหนด)

204,337 204,337 204,337 ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความพงึพอใจต่อ
การปรับปรุงวาง
ท่อระบายน้ าและ
ปรับพืน้ที่หน้า
อาคาร
อเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีร่องระบายน้ าเพือ่ปอ้งกนัน้ า
ท่วมขงั และการพงัทลายของ
หน้าดิน
2.โรงเรียนเขาใหญพ่ทิยาคม 
มีส่ิงแวดล้อม สถานที่ที่
เหมาะสมสวยงาม และเอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

99 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

100 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนครบรีุ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษา
2.กจิกรรมการพฒันาการจดัการเรียนรู้
3.กจิกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
4.กจิกรรมพฒันาศูนยว์ชิาการแนะแนว
5.กจิกรรมโรงเรียนพอเพยีง
6.กจิกรรมมอสูงปา่สวย
7.ค่าสาธารณูปโภค
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

1,059,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนครบรีุ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

101 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนครบรีุ 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อยร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาอยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้ด้านจาก
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนครบรีุ
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รับผิดชอบหลัก

102 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบโรงเรียน
ครบรีุ

1.เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอคัคีภยั
จากระบบไฟฟา้ที่หมดสภาพ
จากการใช้งานที่ยาวนาน และ
รักษาทรัพยสิ์นของทางราชการ
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียนมีระบบ
ไฟฟา้ แสงสวา่งที่เพยีงพอพร้อม
ใหบ้ริการแกบ่คุลากร นักเรียน 
และบคุคลภายนอกที่มาขอใช้
บริการ
3.เพือ่ใหอ้าคารเรียน มีระบบ
ไฟฟา้ แสงสวา่ง ถกูต้องตาม
มาตรฐานของการไฟฟา้

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้แสงสวา่ง
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ที่มาใช้อาคารเรียน

1.โรงเรียนมีระบบไฟฟา้ แสง
สวา่ง ที่ได้มาตรฐานของการ
ไฟฟา้ 
2.โรงเรียนมีระบบไฟฟา้ แสง
สวา่ง อยา่งเพยีงพอ พร้อม
ใหบ้ริการได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

โรงเรียนครบรีุ 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 

103 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนครบรีุ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนครบรีุ มีระบบการ
บริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนครบรีุ
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104 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา โรง
เรียนครบรีุ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

13,178,304 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนครบรีุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ศูนยพ์ฒันาวชิาการงานแนะแนว
13.ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษา/กจิกรรมพฒันาวงโยธวาทิต
14.พฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา
15.พฒันาการจดัการเรียนรู้/กจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ
16.พฒันาการจดัการเรียนรู้/กจิกรรม
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนครบรีุ

105 ปรับปรุงปู
กระเบือ้งเซรามิค
 อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
โรงเรียนครบรีุ

เพือ่ใหพ้ืน้อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ มีความ
ปลอดภยัต่อการใช้งาน

ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามิคอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนคร
บรีุ จ านวน 245 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจในการด าเนิน
โครงการปรับปรุง
ปกูระเบือ้งเซรามิค
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
โรงเรียนครบรีุ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนครบรีุ มีพืน้อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ มี
ความปลอดภยัต่อการใช้งาน

โรงเรียนครบรีุ
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

242






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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106 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนคร
บรีุ

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 153 เมตร หรือพืน้ที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 765 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

498,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจใน
การใช้งานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนครบรีุ
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

107 ปรับปรุงทาสีร้ัว
โรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรง
เรียนครบรีุ

เพือ่ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนครบรีุใหส้วยงามและ
เปน็ระเบยีบ

ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน อาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ 
ท าความสะอาดพร้อมทาสีน้ า
พลาสติกทาภายนอก พืน้ที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 4,780 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจใน
การปรับปรุงทาสี
ร้ัวโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรง
เรียนครบรีุ

โรงเรียนมีร้ัวโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคารประกอบที่
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

โรงเรียนครบรีุ 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

108 ขดุลอกสระ โรง
เรียนครบรีุ

1.เพือ่ขดุลอกสระใหส้ามารถกกั
เกบ็น้ าได้มากขึน้
2.เพือ่ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน

ขดุลอกสระภายในโรงเรียนครบรีุ 
สระที่ 1 ขดุลอกขยายใหป้ากกวา้ง
เฉล่ีย 35 ม. ยาวเฉล่ีย 55 ม. ลึกรวม
เฉล่ีย 1.5 ม. 
สระที่ 2 ขดุลอกขยายใหป้ากกวา้ง
เฉล่ีย 35 ม. ยาวเฉล่ีย 110 ม. ลึก
รวมเฉล่ีย 55 ม. ความลาดเอยีง 1 : 
1.5 หรือปริมาตรดินขดุไม่น้อยกวา่ 
4,859 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้านขา้ง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

200,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจใน
การขดุลอกสระ

โรงเรียนมีสระที่มีขนาดใหญ่
ขึน้ สามารถกกัเกบ็น้ าได้
ปริมาณมากขึน้

โรงเรียนครบรีุ 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

109 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
 ยนูิต โรง
เรียนครบรีุ

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1.มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2.ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนครบรีุ
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

110 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนครบรีุ

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนครบรีุ
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

111 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนของศูนย์
พฒันากจิกรรมผู้เรียน
2.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษา
3.ค่าสาธารณูปโภค
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                 ฯลฯ

3,365,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

112 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อยา่งน้อย
ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่การสร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

113 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 108 ล 
โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
เพยีงพอต่อความต้องการ
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ 

114 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนคลองไผ่วทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

115 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

3,920,900 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา
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     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ค่าพฒันาการศึกษา ด้านต่างๆ 
เช่น ศูนยพ์ฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน
13.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านวชิาการ
14.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา
15.กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

116 ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน 108
 ล โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108 ล. โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา  ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง
 และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน 108 ล. 
โรงเรียนคลองไผ่วทิยา ที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 108 ล  
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,666  ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยามีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน 108 
ล โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

117 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

เพือ่กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนคลองไผ่วทิยาที่เปน็
ระเบยีบ ปลอดภยั และอยูใ่น
สภาพที่พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นครราชสีมา
ก าหนด)

428,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยามีความพงึ
พอใจในการ
กอ่สร้างอาคารโรง
จอดรถโรงเรียน
คลองไผ่วทิยา ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนคลองไผ่วทิยามีอาคาร
โรงจอดรถที่เปน็ระเบยีบ 
ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

118 กอ่สร้างอาคาร
พยาบาล 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

เพือ่กอ่สร้างอาคารพยาบาล 
โรงเรียนคลองไผ่วทิยา ที่มี
มาตรฐาน ปลอดภยั และอยูใ่น
สภาพที่พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด) 

497,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา มีความพงึ
พอใจในการ
กอ่สร้างอาคาร
พยาบาล โรงเรียน
คลองไผ่วทิยา ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนคลองไผ่วทิยามี
อาคารพยาบาลที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

119 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

120 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา
2.กจิกรรมการจดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒนาท้องถิน่
3.กจิกรรมรณรงค์และปอ้งกนัยาเสพ
ติด 
4.กจิกรรมพฒันางานหอ้งสมุด
5.กจิกกรรมจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา
6.กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้
7.กจิกรรมสนับสนุนการจดัการศึกษา 
8.กจิกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของคณะกรรมการการศึกษา
9.ค่าสาธารณูปโภค
10.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ
                 ฯลฯ

810,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
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121 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม
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122 กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต 
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติก คอนกรีต กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 250 เมตรเพือ่เชี่อมต่อ
อาคารเอนกประสงค์และอาคาร
เรียนอืน่ๆ

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
250 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,250 ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร
 1.งานโครงสร้างทาง
 2.งานผิวจราจร
 3.งานผิวไหล่ทาง
 4.งานตีเส้นจราจร
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 ร้อยละ 80 ของครู
 นักเรียน และ
ประชาชนในพืน้ที่
มีความพงึพอใจต่อ
การใช้ถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ในระดับมาก

สถานศึกษามีถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร เพือ่
เชื่อมต่ออาคารเอนกประสงค์
และอาคารเรียนอืน่ๆ

โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม
โรงเรียน 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ 

123 ซ่อมแซมอาคาร
ประกอบ (โรง
อาหาร) โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ประกอบ (โรงอาหาร) ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีโรงอาหารที่อยูใ่น
สภาพดี เปน็ประโยชน์แกผู้่เรียน
ในการใช้งาน

1.ร้ือถอนโครงหลังคา
2.ติดโครงหลังคาไม้
3.มุงหลังคาเมทัลชีส
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.อาคารเรียน อาคารประกอบ
 (โรงอาหาร) มีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.โรงอาหารอยูใ่นสภาพดี 
เปน็ประโยชน์แกผู้่เรียนในการ
ใช้งาน

โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม
โรงเรียน

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ 
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124 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนคลองเมืองพทิยาคม 
มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
คลองเมือง
พทิยาคม
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125 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา ของ
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพ
และทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.กิจกรรมพฒันาทักษะทางวชิาการและ
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
13.กิจกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
14.กิจกรรมพฒันาทักษะการเรียนรู้

5,433,004 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
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126 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
หอประชุม 
100/27 
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 100/27 ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั และ
ใช้จดักจิกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 (ตามแบบรายละเอยีดของ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80
 พงึพอใจในการใช้
งานหอประชุม 
100/27

โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
100/27 ที่มีความมั่นคง 
แขง็แรง ปลอดภยั และได้ใช้
ประโยชน์ในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

127 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพทิยา
คม

เพือ่กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กใหม้ีสภาพคงทนแขง็แรง 
และปลอดภยั

กอ่สร้างร้ัว คสล. ขนาดสูง 2.00 ม. 
ยาว 156 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

470,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนคลองเมืองพทิยาคมมี
ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มี
ความคงทนแขง็แรง และ
ปลอดภยั

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

128 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพทิยา
คม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กใหม้ีความมั่นคงแขง็แรง 
ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 207 เมตร 
หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,035
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

495,000 ครู บคุลากร และ
นักเรีียนทุกคนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนคลองเมืองพทิยาคม 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มี
ความแขง็แรง ใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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129 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

130 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
2.กจิกรรมจา้งครูผู้สอนวชิา
คอมพวิเตอร์
3.ค่าสาธารณูปโภค
4.ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
บ ารุงรักษายานพาหนะ รถตัดหญา้ 
ประกนัภยั และอืน่ ๆ
4.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ        
                 ฯลฯ

730,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม
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131 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เฉลียง

พทิยาคม
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132 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โดยติดต้ังแผงตาขา่ยขา้ว
หลามตัดขนาด 2 นิ้วมาตรฐาน 
โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 
3/8×3/8 นิ้ว หนา 2 มม. ระยะหา่ง
แนวต้ังแนวนอนไม่เกนิ 1.50 ม. พน่
สีกนัสนิ่ม และสีน้ ามัน
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีความมั่นคง
 แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงามเอือ้
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ 

133 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนเฉลียงพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม
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134 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

4,694,100 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.กจิกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
13.กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียน
ด้านวชิาการสู่ความเปน็เลิศ
14.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม

135 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม  
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียน อาคาร
ประกอบสวยงามน่าอยู่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แผงตาขา่ยขา้มหลามตัด #2
 นิ้ว มาตรฐานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 
ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 2 มม. @ 
1.50 x 1.50 ม. พน่สีกนัสนิมหรือสี
น้ ามัน (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ
น่าอยูเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยา
คม ส านักการ
ช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

136 กอ่สร้างร้ัว คสล.
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีร้ัวที่มั่นคง
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนสวยงาม น่าอยู่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อค ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 164 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวที่มีความมั่นคง
 แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนน่าอยู ่เอือ้ต่อการ
จดักจิกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยา
คม ส านักการ
ช่าง ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

137 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีถนนที่มั่นคง
แขง็แรงและปลอดภยั 
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนสวยงามน่าอยู่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 153 เมตร  หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 765 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

498,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีความมั่นคง 
แขง็แรงปลอดภยั
2.โรงเรียนน่าอยูเ่อือ้ต่อการ
จดักจิกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยา
คม ส านักการ
ช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

138 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
เฉลียงพทิยา
คม ส านักการ
ช่าง ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

139 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
2.กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน
4.กจิกรรมส่งเสริมการจดัการศึกษา
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ
                    ฯลฯ

925,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

140 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ช่องแมว
วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

141 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 106 ต 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่ซ่อมแซมอาคารเรียน 
106 ต ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารโดย ร้ือหลังคาเดิม
และมุงหลังคาด้วยประเบือ้งลอนคู่ 
ขนาด 0.50×1.20 ม. 
หนา 5 มม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 

142 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
ช่องแมววทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนช่องแมววทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ช่องแมว
วทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

143 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษาของ
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.พัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
หมากรุก/หมากฮอส
13.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
14.อบรมคุณธรรมจริยธรรม

4,854,735 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม

144 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 106 ต 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่ซ่อมแซมอาคารเรียนใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนช่องแมววทิยาคม (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

145 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม (พฒันา
และส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านกฬีาหมาก
รุก/หมากฮอส)

1. เพือ่ใหน้ักเรียนได้ฝึกทักษะ
การเล่นเกมกระดานหมากรุก/
หมากฮอส ได้พฒันามากยิง่ขึน้
2. เพือ่ใหน้ักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแขง่ขนักบั
หน่วยงานภายนอก

ผู้ฝึกสอนและนักเรียน จ านวน 20 คน
 เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาหมากรุก/
หมากฮอส

39,000 นักเรียนร้อยละ 
80 ได้พฒันา
ทักษะด้านกฬีา
หมากรุก/หมากฮอส

1.นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่น
เกมกระดานหมากรุก/หมาก
ฮอส ได้พฒันามากยิง่ขึน้
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์
และเกดิความภาคภมูิใจใน
การแขง่ขนักบัหน่วยงาน
ภายนอก

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม

146 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
ช่องแมววทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่มีความแขง็แรง ส าหรับ
ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
และปลอดภยั

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 205 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 820 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

499,000 ร้อยละ 80 
สถานศึกษา มี
สภาพแวดล้อมใน
การเรียนที่ดี

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่แขง็แรง สามารถใช้ใน
การสัญจรไปมาได้สะดวก 
และปลอดภยั

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

147 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั 
และมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

496,000 ผู้ใช้บริการมีความ
 พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 80

โรงเรียนมีร้ัวที่มั่นคง แขง็แรง 
ปลอดภยั และมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

267






(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

148 กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม ส าหรับใช้ในการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาด
 20x40 ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

491,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 95
มีความพงึพอใจต่อ
 การกอ่สร้างลาน
กฬีาอเนกประสงค์
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

โรงเรียนช่องแมววทิยคมมี
ลานกฬีาอเนกประสงค์ 
ส าหรับใช้ในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

149 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
โรงเรียนช่องแมววทิยาคม 
ส าหรับใช้ในกจิกรรมการเรียน
การสอน และการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ พืน้ที่ไม่ต่ า
กวา่ 800 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ 
ศึกษา ร้อยละ 95
 มีความพงึพอใจต่อ
 การกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

โรงเรียนช่องแมววทิยาคม มี
ลานอเนกประสงค์ ส าหรับใช้
ในกจิกรรมการเรียนการสอน
และการจดักจิกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

150 ปรับปรุง
หอประชุม 
100/27 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษา
วสัดุ/อปุกรณ์หอประชุมใหอ้ยูใ่น
สภาพใช้การได้ดีตลอดเวลา
2.เพือ่ใหห้อประชุมโรงเรียน
เปน็ไปตามมาตรฐานกอ่ใหเ้กดิ
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้เขา้ใช้ท า
กจิกรรมที่หอประชุม

ปรับปรุงหอประชุม 100/27
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
 ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 อาคารหอประชุม
ได้รับการพฒันา
ปรับซ่อม
บ ารุงรักษาวสัดุ/
อปุกรณ์การเรียน
การสอนที่ช ารุด 
ใหม้ีสภาพใช้การ
ได้ดี จ านวน 1 
อาคาร

1.หอประชุมโรงเรียนได้ให้
การบริการแกน่ักเรียน/ครู
บคุลากรในโรงเรียน ใหบ้ริการ
แกห่น่วยงานราชการอืน่ และ
ชุมชนท้องถิน่.ใช้จดักกิรรม
ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล เช่น ประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมการรมการ
สถานศึกษา เปน็ต้น
2.หอประชุมโรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่า
อยูม่ีความมั่นคงแขง็แรงและ
ปลอดภยั และมีวสัดุ/อปุกรณ์
ที่เปน็ส่ิงอ านวยความสะดวก
พอเพยีง

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

151 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108 ล. 
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่ใหอ้าคารเรียน 108 ล. 
มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ มี
สภาพที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียน 108 ล. 
มีความมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภยั อยูใ่นสภาพที่ใช้การ
ได้และไม่กอ่อนัตรายต่อ
นักเรียนและบคุลากรของ
โรงเรียน
3.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
บรรยากาศที่ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้และการจดักจิกรรมต่างๆ
 ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
 ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 1.อาคารเรียน 
108 ล. ได้รับการ
พัฒนาปรับซ่อม
บ ารุงรักษาวัสดุ/
อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ช ารุด ให้
มีสภาพใช้การได้ดี
ตลอดเวลา
2.ปรับปรุง
บ ารุงรักษาสภาพ
อาคารเรียน 108 
ล. ให้สะอาดได้
มาตรฐาน พื้นที่
บริเวณสะอาด น่า
อยู่ส่งเสริม
บรรยากาศในการ
จัดกิจกรรม
3.อาคารเรียน
ได้รับการตรวจสอบ
ก ากับดูแลด้าน
ความสะดวกความ
ปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ

1.อาคารเรียน 108 ล. มี
สภาพใช้งานได้ตามปกติ มี
สภาพที่เอือ้ต่อการจดัการ
เรียนรู้
2.อาคารเรียน 108 ล. มี
ความมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภยั อยูใ่นสภาพที่ใช้การ
ได้และไม่กอ่อนัตรายต่อ
นักเรียนและบคุลากรของ
โรงเรียน
3.สถานศึกษามีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้และ
การจดักจิกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

270






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

152 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

153 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ (ONET)
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่ความเปน็มืออาชีพ
3.กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และภมูิ
ทัศน์ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
4.กจิกรรมพฒันาส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
5.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษา
6.ค่าสาธารณูปโภค
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
                ฯลฯ

2,159,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

154 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาอยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ดอนไพล
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

155 ปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
(กัน้หอ้ง
ส านักงานและ
หอ้งสมุดอาคาร
เรียน 1) 
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ใหม้ีความมั่นคง
 แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามเอือ้ต่อการ
เรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โดยกัน้หอ้งส านักงานและหอ้งสมุด
อาคารเรียน 1
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่สวยงาม 
เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ 

156 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจัดหา 
จัดท า และพฒันา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 
อย่างน้อย 4 ระบบ

โรงเรียนดอนไพลพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ดอนไพล
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

157 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธท์างการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ 
13.กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ทัศน์ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
14.กิจกรรมอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากร ในการพัฒนาวชิาชีพ

3,369,504 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม
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(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

158 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
เรียน โรงเรียน
ดอนไพลพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
ข ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนการสอน

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ข โรงเรียน
ดอนไพลพทิยาคม
- งานทาสีอาคาร 1200 ตร.ม.
- งานปกูระเบือ้ง 0.30x0.30 ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคาร ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

159 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
ดอนไพลพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 160 ม. หรือ
พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 800
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 1.โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 160 ม. หรือ
พืน้ที่ด าเนินการไม่
น้อยกวา่ 800 
ตร.ม.
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

275






(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

160 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

276






(แบบ ผ.02)

2561 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

161 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
2.กจิกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่
3.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน
4.กจิกรรมส่งเสริมทักษะศูนยว์ชิาการ
ศิลปศึกษา
5.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
6.จา้งครูอตัราจา้งและครูชาวต่างชาติ
7.กจิกรรมพฒันาการบริหาร
สถานศึกษาใหม้ีประสิทธภิาพ
8.กจิกรรมพฒันาศูนยฝึ์กกฬีาเทเบลิ
เทนนิส
9.กจิกรรรมสนับสนุนทรัพยากรเพือ่
การบริหารจดัการศึกษา
10.ค่าสาธารณูปโภค
11.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
                 ฯลฯ

6,948,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

162 ค่าใช้จา่ย
สนับสนุนในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
อยา่งน้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาอยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ด่านเกวยีน

วทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

163 ปรับปรุง
หอประชุม(ติดต้ัง
ประตู วงกบ 
กรอบบาน
อลูมิเนียม ลูกฟกั
กระจกใส) 
โรงเรียน
ด่านเกวยีนวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงหอประชุมใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารหอประชุมที่
สวยงามเอือ้ต่อการจดักจิกรรม

ติดต้ังประตู วงกบ กรอบบาน
อลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ลูกฟกั
กระจกใสหนา 6 มม. พร้อมมือจบั 
กญุแจล๊อก และอปุกรณ์ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
 ที่มีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการจดักจิกรรม

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

164 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ด่านเกวยีน

วทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

165 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.กจิกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ 
13.กจิกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14.กจิกรรมอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร ในการพัฒนาวิชาชีพ
15.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
16.สนับสนุนทรัพยากรเพือ่การบริหารจัด
การศึกษา

8,140,395 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

280






(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)

2564 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

166 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
โรงฝึกงาน 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงฝึกงานใหม้ีความมั่นคง
แขง็แรง
2.เพือ่ใหน้ักเรียน ครู บคุลากร
ทางการศึกษา มีอาคารโรง
ฝึกงานใช้ในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน 
โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจต่อการใช้
บริการอาคารโรง
ฝึกงาน ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโรงฝึกงาน
ที่มีความมั่นคง แขง็แรง
2.นักเรียน ครู บคุลากร
ทางการศึกษา มีอาคารโรง
ฝึกงานใช้ในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

167 ปรับปรุงศูนย์
ส่งเสริมกฬีาเท
เบลิเทนนิส 
โรงเรียนด่าน
เกวยีน วทิยา

เพือ่ปรับปรุงที่พกันักกฬีาเทเบลิ
เทนนิสใหม้ีความเหมาะสม
ปลอดภยัต่อร่างกาย และ
ทรัพยสิ์นในการเขา้ค่ายฝึกซ้อม
นักกฬีา

ปรับปรุงศูนยส่์งเสริมกฬีาเทเบลิ
เทนนิส โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

197,500 ร้อยละความส าเร็จ
ของที่พกันักกฬีาเท
เบลิเทนนิส

1. นักกฬีาเทเบลิเทนนิสมีที่
พกัที่เหมาะสม และปลอดภยั
ต่อร่างกายและทรัพยสิ์น 
ส าหรับเขา้ค่ายเกบ็ตัวนักกฬีา
2. สามารถสร้างชื่อเสียง
ทางด้านกฬีาเทเบลิเทนนิส
ใหก้บัโรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

168 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
(พฒันากฬีาเทเบลิ
เทนนิส)

1.เพือ่ใหน้ักเรียน นักกฬีามีวสัดุ
 อปุกรณ์ และเคร่ืองมือที่
ทันสมัยอยา่งเพยีงพอในการ
ฝึกซ้อม และใช้พฒันาทักษะกฬีา
เทเบลิเทนนิสอยา่งเพยีงพอ
2.เพือ่ใหน้ักเรียนพฒันาทักษะ
จากการเล่นจนมีความสามารถ
พเิศษเขา้แขง่ขนักฬีาเทเบลิ
เทนนิสในระดับต่าง ๆ เช่น 
ระดับภาค และระดับประเทศ
3.เพือ่ฝึกทักษะกฬีาเทเบลิ
เทนนิสหลังเวลาเลิกเรียน และ
ในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์

1. ตัวแทนนักกฬีาเทเบลิเทนนิส 
จ านวน 50 คน เขา้ค่ายฝึกทักษะ
2. จดัซ้ือวสัดุฝึก เช่น ลูกปงิปอง ตา
ขา่ยฯ เปน็ต้น

215,000 นักกฬีาที่มีความ
เปน็เลิศ มีทักษะ
ความสามารถ
พเิศษสามารถ
แขง่ขนั จนได้รับ
รางวลัยอดเยีย่มใน
ระดับต่างๆ ไม่
น้อยกวา่ 10 
รายการ

1.นักกฬีาเทเบลิเทนนิส เขา้
แขง่ขนัได้รับรางวลัในรายการ
แขง่ขนัต่างๆ ทั้งในระดับ
จงัหวดั ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
2.สามารถสร้างชื่อเสียง
ทางด้านกฬีาเทเบลิเทนนิส
ใหก้บัโรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

169 ปรับปรุงศูนย์
ส่งเสริมกฬีา
ฟตุบอลโรงเรียน
ด่านเกวยีนวทิยา

เพือ่ปรับปรุงที่พกันักกฬีา
ฟตุบอลในการเขา้ค่ายฝึกซ้อม
นักกฬีา ใหม้ีความเหมาะสม
ปลอดภยัต่อร่างกาย และ
ทรัพยสิ์น

ปรับปรุงศูนยส่์งเสริมกฬีาฟตุบอล 
โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

236,500 นักกฬีาฟตุบอลมี
ความพงึพอใจต่อ
ที่พกันักกฬีา
ฟตุบอล ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

นักกฬีาฟตุบอลมีที่พกัในการ
เขา้ค่ายฝึกซ้อมนักกฬีาที่มี
ความเหมาะสมปลอดภยัต่อ
ร่างกายและทรัพยสิ์น

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

170 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา 
(พฒันาและ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านกฬีาฟตุบอล)

เพือ่ส่งเสริมความสามารถและ
พฒันาทักษะกฬีาฟตุบอลใหก้บั
นักเรียนที่เปน็ตัวแทนนักกฬีา
ฟตุบอล

ตัวแทนนักกฬีาฟตุบอลเขา้ค่ายฝึก
ทักษะกฬีาฟตุบอล จ านวน 30 คน

171,600 นักกฬีาฟตุบอลมี
ความพงึพอใจใน
การเขา้ร่วม
กจิกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

ตัวแทนนักกฬีาฟตุบอลได้
แสดงความสามารถและ
พฒันาทักษะกฬีาฟตุบอลสู่
ความเปน็เลิศ

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

171 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา 
(จดัซ้ือวสัดุฝึก
วชิาช่างเชื่อม
โลหะ)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ  ส าหรับใช้จดัการ
เรียนรู้ และการฝึกทักษะวชิาช่าง
เชื่อมโลหะของนักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึก ส าหรับใช้จดัการเรียนรู้ 
และการฝึกทักษะวชิาช่างเชื่อมโลหะ
ส าหรับนักเรียนจ านวน 60 คน

64,600 ร้อยละความพงึ
พอใจของนักเรียน
ที่เรียนวชิาช่าง
เชื่อมโลหะ

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิาช่าง
อตุสาหกรรมอยา่งเพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

172 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า
นักเรียน ใหเ้พยีงพอกบัจ านวน
นักเรียน ครูและบคุลากร
2.เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ านักเรียนที่ได้
มาตรฐาน สะอาด ถกูสุขลักษณะ

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน จ านวน
 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

490,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหอ้งน้ า
นักเรียน ใช้อยา่งเพยีงพอ
2.โรงเรียนมีหอ้งน้ านักเรียนที่
ได้มาตรฐาน สะอาด ถกู
สุขลักษณะ

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

173 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดินปอ้งกนัแดดและฝน
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม เปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน
ด่านเกวยีนวทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

400,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝนที่สะดวก และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 เปน็ระเบยีบ

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

174 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ
ที่ได้มาตรฐาน
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามขึน้

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

428,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
ที่ได้มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามขึน้

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

175 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
ด่านเกวยีนวทิยา

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 187 ม. หรือ
พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 748 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบ
จ.นม.ก าหนด)

450,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

176 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน 
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ใหม้ี
ความแขง็แรง ปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นของทางราชการ
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์ใหม้ีความ
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 240 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

480,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95

1.โรงเรียนมีร้ัวที่มีความ
แขง็แรง ปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 และเปน็ระเบยีบ

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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รับผิดชอบหลัก

177 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

285
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2561 
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2563 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

178 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
นักเรียน
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3.กิจกรรมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลป
 ดนตรี และกีฬา
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
6.กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ รักษ์ความ
เป็นไทย
7.กิจกรรมวันส าคัญและกิจการนักเรียน
8.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
9.กิจกรรมพัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนวิจัย
10.กิจกรรมเพิ่มประสิทธภาพการใช้
ทรัพยากรอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม
11.ค่าสาธารณูปโภค
12.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ 
                  ฯลฯ

3,646,800 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

286






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

179 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ตลาดไทร
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

180 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง 
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.ร้ือประตูเดิม
2.ร้ือถอนหน้าต่างเดิม
3.ติดต้ังประตูอลูมิเนียม
4.ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม
5.ทาสี
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

181 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนตลาดไทรพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ตลาดไทร
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

182 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการของนักเรียน
13.กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพงึประสงค์
14.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

4,669,848 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

183 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ (โรง
อาหาร) โรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนใหแ้ขง็แรง ปลอดภยั 
สะอาดถกูหลักอนามัย

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ครู นักเรียน และ
ผู้ใช้บริการโรง
อาหาร โรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม
 มีความพอใจร้อย
ละ 80

โรงเรียนมีโรงอาหารที่มีความ 
แขง็แรง ปลอดภยั สะอาด 
และถกูหลักอนามัย

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

184 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

เพือ่จดัท าโรงจอดรถส าหรับ
นักเรียนบคุลากร และบริการ
ประชาชน

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม จ านวน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

428,000 ครู บคุลากร และ
นักเรียนมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่ได้
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามมากขึน้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

185 โครงการปรับปรุง
พืน้คอนกรีต
อาคารโดม 
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงพืน้คอนกรีตอาคาร
โดม โรงเรียนตลาดไทรพทิยาคม

ปรับปรุงพืน้คอนกรีตอาคารโดม 
ขนาดกวา้ง 35X50 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,750 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

770,000 ครู บคุลากร และ
นักเรียนมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโดมที่ได้
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภมูิทัศน์ที่สวยงามมากขึน้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

186 โครงการปรับปรุง
ถนนภายใน
โรงเรียน
(ถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต) โรงเรียน
ตลาดไทรพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนตลาดไทรพทิยาคม

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทางรวม 390 เมตร หรือพืน้ที่
ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,950 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

500,000 1. โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม มี
ถนนภายใน
โรงเรียนสภาพ
พร้อมใช้งาน
2. ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 80 มีความพงึ
พอใจในการใช้
สถานที่

1.โรงเรียนมีถนนที่ได้
มาตรฐานพร้อมใช้งาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภมูิทัศน์ที่สวยงามมากขึน้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

187 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

 เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
 ส าหรับบริการนักเรียน บคุลากร
 และประชาชน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 97 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
 ก าหนด)

400,714 400,714 400,714 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาทางเดิน
เท้าหน้าโรงเรียน ที่ได้มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภมูิทัศน์ที่สวยงามมากขึน้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

188 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

189 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้านครราชสีมา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศโอลิมปิกวิชาการ
2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายนักเรียน
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน
4.กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา
5.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
6.กิจกรรมอนุรักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
7.การจ้างและค่าตอบแทนบุคลากร
ทางการศึกษา
8.จ้างเหมาบริการ
9.กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
10.กิจกรรมศูนย์วิชาการด้าน
คณิตศาสตร์
11.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
สาขาวิชาเฉพาะพัฒนาคุณภาพชิวิต 
12.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
13.ค่าสาธารณูปโภค
14.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ
                  ฯลฯ

26,478,350 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า

นครราชสีมา
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(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
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190 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 
นครราชสีมา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษา
น้อมเกล้า 

นครราชสีมา
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191 ปรับปรุงหอ้งน้ า
ชาย โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา
น้อมเกล้า 
นครราชสีมา

1. เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ าชาย 
จ านวน 4 หอ้ง ใหม้ีสภาพพร้อม
ใช้งานและถกูสุขลักษณะ

1.ทุบร้ือพืน้-ผนังหอ้งน้ าเดิม  
2.เดินท่อน้ าดี     
3.เดินท่อส้วม,ท่อน้ าทิ้ง       
4.คอนกรีต 1:2:4
5.ตะแกรงวายเมท 4 มม.#0.20
6.ปกูระเบือ้งชนิดกนัล่ืน 12"*12" 
พร้อมปนูทราย ฯลฯ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.หอ้งน้ าชาย 
จ านวน 4 หอ้ง 
ได้รับการปรับปรุง
ใหม้ีสภาพพร้อมใช้
งานและถกู
สุขลักษณะ 
2. ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.หอ้งน้ าชายจ านวน 4 หอ้ง 
ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
2.โรงเรียนมีหอ้งน้ าชายที่มี
สภาพพร้อมใช้งาน และถกู
สุขลักษณะ

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษา
น้อมเกล้า 

นครราชสีมา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

192 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษา
น้อมเกล้า 

นครราชสีมา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

193 โครงการขยาย
เขตแรงสูงติดต้ัง
หมอแปลงไฟฟา้
เพิม่เติม โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา
น้อมเกล้า 
นครราชสีมา

เพือ่ขยายเขตและติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้ ภายในโรงเรียน

1. แผนกแรงสูงภายใน
- ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12.00 และ 
12.20 เมตร จ านวน 2 และ 1 ต้น 
พาดสายเคเบิล้อากาศ ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จ านวน 3 สาย ระยะทาง 60 
เมตร
2. แผนกหม้อแปลงภายใน
- ติดต้ังหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000 – 400/230 โวลท์ ขนาด 
250 เควเีอ. จ านวน 1 เคร่ือง (แขวน)
3. แผนกแรงต่ าภายใน
  - ร้ือถอนเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 3 ต้น (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ) และน า
อุปกรณ์แรงต่ าเดิมกลับมาใช้
4. แผนกไฟถนนภายใน
  - ติดต้ังชุดควบคุมโฟโต้สวติช์ ไฟถนน 
จ านวน 1 ชุด
(ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดันครราชสีมา 3 (สุรนารี)

527,653.16 โรงเรียนได้ขยาย
เขตติดต้ังเพิม่
ขนาดหม้อแปลง
ไฟฟา้

โรงเรียนมีกระแสไฟฟา้ใช้อยา่ง
เพยีงพอ

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษา
น้อมเกล้า 

นครราชสีมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

194 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษาโรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา
น้อมเกล้า 
นครราชสีมา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพ และ
ทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียน โดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการ บริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่างๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
10.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
11.การพัฒนาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

11,150,834 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
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เปา้หมาย
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

195 ปรับปรุง
ซ่อมแซมทาสีร้ัว 
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

1.เพือ่ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนโดย
การทาสีร้ัวโรงเรียนใหเ้รียบร้อย 
งามตา น่ามอง 
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์ใหส้วยงาม 
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวที่เรียบร้อย 
งามตา น่ามอง 
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์สวยงาม 
ช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

196 จดัซ้ือวสัดุ
ส าหรับหอพกั
นักเรียนหญงิ 
โรงเรียนเตรียม
อดุมน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

1.เพือ่จดัซ้ือวสัดุส าหรับหอพกั
นักเรียนหญงิที่จ าเปน็ต่อการพกั
อาศัย โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา
2.เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผู้เรียน

จดัซ้ือวสัดุส าหรับหอพกันักเรียนหญงิ
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา ประกอบด้วย 
1.ที่นอนฟองน้ าอดัหุม้หนัง ขนาด 3.5
 ฟตุ หนา 4 นิ้ว จ านวน 72 ที่
2.ผ้าปทูี่นอน ขนาด 3.5 ฟตุ แบบรัด
มุม สีชมพ ูจ านวน 72 ผืน
3.หมอนหนุนผลิตจากใยสังเคราะห ์
ขนาด 19x29 นิ้ว จ านวน 72 ใบ
4.ปลอกหมอน ขนาด 19x29 นิ้ว สี
ชมพ ูจ านวน 72 ชิ้น

201,240 1.โรงเรียนมีวสัดุ
ประจ าหอพกั
นักเรียนหญงิ
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรและ
ผู้ปกครองร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจใน
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการ
สอนและการ
บริหารสถานศึกษา

1.โรงเรียนมีวสัดุ ส าหรับ
หอพกันักเรียนหญงิที่จ าเปน็ 
และเพยีงพอ
2.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

197 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ลาดยาง
แอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตภายใน
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ใหแ้ขง็แรง ส าหรับใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,000 
ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 ม. ยาว 175 ม. 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 875 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

750,000 1.โรงเรียนได้
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติก   คอนกรีต
 จ านวน 2 ช่วง 
รวมความยาว 
375 ม.
2.นักเรียน ครู 
บคุลากร มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตที่แขง็แรง 
สามารถใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

198  กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

1.เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดิน ปอ้งกนัแดดและฝน
 2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม เปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินขนาด
กวา้ง 1.50 ม.ยาว 306 ม. พร้อม
หลังคา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

1,462,000 1.โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน ขนาด
กวา้ง 1.50 ม. 
ยาว 306 ม. 
2.นักเรียน ครู 
บคุลากร มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝน
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 เปน็ระเบยีบ

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

199 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
หอประชุม 
100/27 
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
 100/27 ใหแ้ขง็แรง สวยงาม 
และเอือ้ต่อการจดัการเรียนการ
สอน

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 
100/27 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

2,000,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุม 
100/27 ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีหอประชุมที่ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้
แขง็แรง สวยงามและเอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

200 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา
น้อมเกล้า 
นครราชสีมา

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

3,000,000 1.มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2.ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

201 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้า 

นครราชสีมา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

202 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้เรียน
ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมตอนปลาย
2.กจิกรรมการพฒันาหลักสูตร
3.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน
4.ค่าสาธารณูปโภค
5.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                 ฯลฯ

600,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

203 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถาน ศึกษา อยา่ง
น้อย 1 ศูนย์
2. นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3. โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถาน 
ศึกษาอยา่งน้อย 1 คร้ัง
ต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

204 ติดต้ังแผงตาขา่ย
เหล็กกนันก 
อาคารเรียน 4 
ชั้น ใต้ถนุโล่ง 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังแผงตาขา่ยเหล็กกนั
นก อาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถนุโล่ง
 ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

 - ติดต้ังแผงตาขา่ยเหล็กกนันก
1.ท่อเหล็กBS-M ขนาด ศก. 1 1/2 
นิ้ว ยาว 6 เมตร
2.ตะแกรงเหล็กฉกี XS34 ขนาดรู 
15×32 มม.  หนา 1.2 มม.
3.เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 6 มม. 
ขนาด 0.10×0.10 ม.
4.พกุเหล็ก ขนาด 1/4"
5.สีรองพืน้โลหะใหม่ ขนาด 3.785 
ลิตร
6.ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กและทาสีรวม
ต้ังนั่งร้าน (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีแผงตาขา่ยเหล็ก
กนันก มีความมั่นคง แขง็แรง
และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

205 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนโตนดพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

206 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน

4,784,356 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ส่งเสริมกรีฑา องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
13.จดัซ้ือวสัดุในการปรับปรุงลู่วิง่ 
และสนามกระโดดไกล
14.โครงการนิทรรศการวชิาการ และ
พฒันาทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห์
15.โครงการพฒันาและเพิม่
ประสิทธภิาพการเรียนการสอน
16.โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน 
ปวช. อาชีวศึกษา -มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
17.งานพฒันาอาคารสถานที่
18.โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4
19.โครงการอนุรักษท์รัพยากร
ส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

207 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 
100/27   
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 100/27ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการจดักจิกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนโตนดพทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
 ที่มีความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
ที่สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

208 ปรับปรุงอาคาร
เรียน คสล 4 ชั้น
 12 หอ้งเรียน 
(ใต้ถนุโล่ง)  
ส าหรับใช้เปน็ที่
พกันักกฬีา 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ส าหรับใช้เปน็ที่พกั
นักกฬีาที่มีความมั่นคง ปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารเรียน คสล . 4 ชั้น 12
 หอ้งเรียน (ใต้ถนุโล่ง) ส าหรับใช้เปน็
ที่พกันักกฬีา โรงเรียนโตนดพทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

498,000 นักกฬีาและผู้
ควบคุมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหม้ีสภาพ มั่นคง 
ปลอดภยั

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

209 ปรับปรุงอาคาร
เรียนเบด็เสร็จ ก 
ส าหรับใช้เปน็
หอ้งเรียน 
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงอาคารเบด็เสร็จ ก 
ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารเรียนเบด็เสร็จ ก 
ส าหรับใช้เปน็หอ้งเรียน โรงเรียน
โตนดพทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

1,129,000 นักเรียน และครูมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีคารเรียนที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

210 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โรงเรียน
โตนดพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลัท์ติกคอน
กรีต ใหม้ีความแขง็แรง คงทน 
ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 6,139.80 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

2,000,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทง
การศึกษามีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต ที่แขง็แรง 
คงทน สามารถใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

211 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

212 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
2.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน
พฒันาการจดัการศึกษาใหม้ีมาตรฐาน
3.กจิกรรมพฒันาบคุลากร
4.กจิกรรมพฒันาระบบ ICT
5.กจิกรรมบริหารสถานศึกษา
6.ค่าสาธารณูปโภค
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                  ฯลฯ

3,268,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม
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(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

213 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ทัพร้ังพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

214 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรลาดยาง
แบบผิวเรียบ 
(Cape Seal) 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ
กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยาง
แบบผิวเรียบ (Cape Seal)
2.เพือ่ใหก้ารเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภยั

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 
236 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,416 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

520,000 ร้อยละของความ
พงึพอใจของครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
ผู้ใช้บริการ และผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้ง

1.โรงเรียนทัพร้ังพทิยาคมมี
ถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ (Cape Seal)
2.การเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามี
ความสะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

215 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
(ค) โรงเรียนทัพ
ร้ังพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
(ค) ใหม้ีความมั่นคง  แขง็แรง  
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

1.พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบ  ขนาด 12
นิ้ว×12นิ้ว  
2.งานทาสีอาคารเกา่ ภายนอก 
3.งานทาสีอาคารเกา่ ภายใน   
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

216 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนทัพร้ังพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ทัพร้ังพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

217 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.พฒันาบคุลากร
13.ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนกัเรียนสู่
ประเทศไทย 4.0

3,491,700 3,491,700 3,491,700 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

218 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ (ก) 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่ซ่อมแซมอาคาร ก หอ้ง
ประชุมโรงเรียนทัพร้ังพทิยาคม 
ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง 
ปลอดภยัและใช้ในการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
2.เพือ่ปรับปรุงสถานที่การท า
กจิกรรมของโรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม ใหม้ีความเหมาะสม
และมีประสิทธภิาพในการท า
กจิกรรมมากยิง่ขึน้

ซ่อมแซมอาคารเรียน ก หอ้งประชุม
โรงเรียนทัพร้ังพทิยาคม โดยปู
กระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12X12 นิ้ว 
ขนาด 265 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

โรงเรียนมีหอ้งประชุมใช้ใน
การจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนที่มีความมั่นคง แขง็แรง
และปลอดภยั

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

219 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง 
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตทึบ
แบบเซาะร่อง โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม ที่ได้มาตรฐาน
2.เพือ่ปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกดิ
กบันักเรียน ครู บคุลากรและ
ทรัพยสิ์นต่อทางราชการ

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคมที่ได้มาตรฐาน (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

699,000 1.โรงเรียนมีร้ัวที่
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตทึบ
แบบเซาะร่องที่ได้มาตรฐาน 
2.โรงเรียนมีร้ัวที่ปอ้งกนั
อนัตรายที่อาจเกดิกบันักเรียน 
 ครู  บคุลากรและทรัพยสิ์น
ต่อทางราชการ

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

220 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

221 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ (ONET)
2.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ นันทนาการ และทักษะชีวติ
3.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกฬีา
4.กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสาร
5.กจิกรรมปลูกปญัญาสร้างค่านิยม/
แนะแนว
6.กจิกรรมพฒันาส่ือและเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางการศึกษา
7.กจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในการพฒันาด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และประเพณี
8.ค่าสาธารณูปโภค
9.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ
                  ฯลฯ

780,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
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(บาท)

2563 
(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

222 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถาน ศึกษา อยา่ง
น้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง" 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถาน 
ศึกษาอยา่งน้อย 1 คร้ัง
ต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

223 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต 
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ 
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

224 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108 ล  
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง
และปลอดภยั 
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

1.ร้ือถอนฝ้าเพดานเดิมที่ช ารุด 
2.ฝ้าเพดานยปิซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. 
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
3.โคมไฟฟา้แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่
ใบพบั ขนาด 2×36 วตัต์   
4.งานทาสีน้ าพลาสติก (ฝ้าเพดาน) 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

314






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

225 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนเทพารักษร์าช
วทิยาคม มีระบบการบริหาร
จดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ตที่มีเสถยีรภาพ
และมีความเร็วสูง มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการศึกษา เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

226 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทางวชิาการ 
นนัทนาการ และทกัษะชีวติ
13.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพและลักษณะนสัิย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
14.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
15.กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา
16.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม และประเพณี
17.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

4,767,669 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

227 ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน108
ล โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงทาสีอาคารใหม้ี
ความสวยงามเอือ้ต่อการจดัการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงทาสีอาคาร 108ล จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1585 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

นักเรียนโรงเรียนเทพารักษ์
ราชวทิยาคมมีหอ้งเรียนที่มี
ความสวยงามเอือ้ต่อการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

228 กอ่สร้างร้ัวสแตน
เลส โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสส าหรับ
ปอ้งกนัทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ และความปลอดภยั
ของนักเรียน ครู บคุลากร

กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสยาว 157 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่อบจ .นม.
ก าหนด)

380,000 1.โรงเรียนมีร้ัวส
แตนเลสความยาว
 157 เมตร
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีร้ัวสแตนเลส 
ส าหรับปอ้งกนัทรัพยสิ์นของ
ทางราชการอกีทั้งความ
ปลอดภยัของนักเรียนและ
บคุลากร

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

229 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลโรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างสนามฟตุซอลที่
ได้มาตรฐาน
2.เพือ่ส่งเสริมนักเรียน ครู 
บคุลากร และคนในชุมชนใหห้นั
มาออกก าลังกาย

กอ่สร้างสนามฟตุซอล 924 ตาราง
เมตร หนา 0.08 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

460,000 1.โรงเรียนมีสนาม
ฟตุซอลที่ได้
มาตรฐาน
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีสนามฟตุซอลที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
2.นักเรียน ครู บคุลากรและ
ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกาย 
มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึน้

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

230 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่สร้างหลังคาเชื่อมระหวา่ง
อาคารเรียนปอ้งกนัแดดและฝน
ใหก้บันักเรียนและครู
2.เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พืน้ที่ 
768 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

830,000 1.มีหลังคาทางเดิน
 พืน้ที่ 768 ตาราง
เมตร
2.ร้อยละความพงึ
พอใจของบคุลากร
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 90

มีหลังคาทางเดินเท้า พร้อม
หลังคาคลุมกนัแดดฝน เชื่อม
ระหวา่งอาคารเรียน

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

231 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

232 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
2.กจิกรรมพฒันาการจดัการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการคิด
3.กจิกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.กจิกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
5.กจิกรรมพฒันาศูนยว์ชิาการภาไทย
6.กจิกรรมหอ้งเรียนเขม้ภาษาองักฤษ
7.กจิกรรมค่ายกฬีาวอลเลยบ์อล
8.ค่าสาธารณูปโภค
9.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                ฯลฯ

4,597,204 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

233 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติในสถานศึกษา
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถาน ศึกษา อยา่ง
น้อย 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถาน 
ศึกษาอยา่งน้อย 1 คร้ัง
ต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ์
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234 บา้นพกัครู 
อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น
 8 ยนูิต โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ 
2 ชั้น จ านวน 8 ยนูิต
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

กอ่สร้างบา้นพกัครู อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบ  2 ชั้น จ านวน 8 ยู
นิต (ตามแบบและรายการที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1.มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2.ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ 
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

235 งานกอ่ประปาหอ
ถงัสูง  โครงเหล็ก
ขนาด 10 
ลูกบาศกเ์มตร (ถงั
เกบ็น้ าขนาด 2.5
 ลบ.ม. จ านวน 4
 ลูก) พร้อมระบบ
กรองน้ า

1. เพือ่กอ่สร้างหอถงัน้ าประปา
ส าหรับจา่ยน้ าส าหรับอปุโภค 
บริโภคภายในสถานศึกษา

กอ่สร้างประปาหอถงัสูง  โครงเหล็ก
ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร (ถงัเกบ็น้ า
ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ านวน 4 ลูก 
พร้อมระบบกรองน้ า
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมีหอถงั
น้ าประปาส าหรับ
จา่ยน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภคใน
สถานศึกษา  
จ านวน 1 แหง่

โรงเรียนมีหอถงัน้ าประปา
ส าหรับจา่ยน้ าเพือ่การอปุโภค
ภายในสถานศึกษาที่ใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ และ
ปลอดภยัในการใช้งาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

236 ปรับปรุง
หอประชุม 
100/27 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์

เพือ่ปรับปรุงหอประชุม 
100/27
ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

งานกระเบือ้งปพูืน้
 - ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 16"x16"
 หอประชุม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

หอประชุม 100/27  
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์
ได้รับการปรับปรุงใหม้ีความ
เพยีงพอ และมีความปลอดภยั
ในการใช้งาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

321






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

237 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ์
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238 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ศูนย์พัฒนาทางวชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
13.พัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด
14.โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร
และการจดัการเรียนรู้

14,182,864 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

239 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร 1
 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงพืน้อาคาร
 1 ชั้นล่าง ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยัในการใช้
งาน

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 พืน้อาคาร 1 ชั้น
ล่างได้รับการ
ปรับปรุง

พืน้อาคาร 1 ชั้นล่าง ได้รับ
การปรับปรุง ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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240 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  ส าหรับเปน็ที่พกั
นักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรม
พฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีา

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

200,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์
  ส าหรับเปน็ที่พกันักเรียนที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาและ
ส่งเสริมความสามารถด้านกฬีา

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

241 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์
(พฒันาและ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านกฬีา
วอลเลยบ์อล
ชายหาด)

เพือ่พฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีา
วอลเลยบ์อลชายหาดใหก้บั
นักเรียน

นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 
22 คนได้รับการพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาวอลเลยบ์อล
ชายหาด

171,600 ความพงึพอใจของ
นักเรียนที่เขา้ร่วม
กจิกรรม ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

นักเรียนได้รับการพฒันาและ
ส่งเสริมความสามารถด้าน
กฬีาวอลเลยบ์อลชายหาด

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

242 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์
(จดัซ้ือวสัดุฝึก
วชิาช่างเชื่อม
โลหะ)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ ส าหรับใช้จดัการ
เรียนรู้และการฝึกทักษะวชิาช่าง
เชื่อมโลหะของนักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึก ส าหรับใช้จดัการเรียนรู้ 
และการฝึกทักษะวชิาช่างเชื่อมโลหะ  
ส าหรับนักเรียนจ านวน 120 คน

30,600 ความพงึพอใจของ
นักเรียนที่เรียน
วชิาช่างเชื่อมโลหะ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิาช่าง
อตุสาหกรรมอยา่งเพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

243 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

เพือ่ปรับปรุงผิวถนนภายใน
บริเวณโรงเรียน เปน็ถนนแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 237 
เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
1185 ตร.ม. พร้อมตึเส้นจราจร และ
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 95 เมตร 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 665 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ
และรายละเอยีดของ 
อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานถนน
ภายในโรงเรียนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.ผิวถนนภายในโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ ์ได้รับการ
ปรับปรุงใหม้ีความปลอดภยั
ในการใช้งาน
2.ผู้ใช้งานมีระดับความพงึ
พอใจในการปรับปรุงผิวถนน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

244 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์

เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 246.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

494,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวโรงเรียน เพือ่
สวสัดิภาพ ความปลอดภยั 
และการธ ารงวนิัยของนักเรียน
2.ผู้ใช้งานมีระดับความพงึ
พอใจในการกอ่สร้างร้ัว
คอนกรีต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

245 เทพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กโดม 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

เพือ่เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโดมอเนกประสงค์ 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ์

เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กโดม ขนาด
กวา้ง 33 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 891 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

480,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.พืน้คอนกรีตบริเวณโดม
อเนกประสงค์ โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ ์ได้รับการ
ปรับปรุงใหม้ีความปลอดภยั 
และเหมาะสมในการใช้งาน
2.ผู้ใช้งานมีระดับความพงึ
พอใจในการเทพืน้คอนกรีต
บริเวณโดมอเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

246 กอ่สร้างสนาม
ฟตุบอล โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์

เพือ่กอ่สร้างสนามฟตุบอล 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ์

กอ่สร้างสนามฟตุบอล โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

1,500,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานสนาม
ฟตุบอล ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ์
มีสนามฟตุบอลที่เหมาะ
ส าหรับการใช้จดักจิกรรม
เรียนรู้การฝึกซ้อมเพือ่ส่งเสริม
ความเปน็เลิศด้านกฬีาฟตุบอล
 และการใหบ้ริการชุมชม 
2.ผู้ใช้งานมีระดับความพงึ
พอใจในการใช้งานสนาม
ฟตุบอล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

247 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย
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รับผิดชอบหลัก

248 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมทักษะวชิาการ
นักเรียน
2.กจิกรรมพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม
3.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพ
4.กจิกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน
5.กจิกรรมพฒันาสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม
6.กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
7.สาธารณูปโภค
5.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                ฯลฯ

6,535,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
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249 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2. นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3. โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
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รับผิดชอบหลัก

250 ปรับปรุงโรง
อาหาร โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ ์2

1.เพือ่ปรับปรุงโรงอาหารใหม้ี
ความมั่นคงปลอดภยั และ
สวยงาม
2.เพือ่ใหม้ีโรงอาหารที่สะอาด 
ถกูสุขลักษณะ

งานกระเบือ้งปพูืน้
 - ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12"x12"  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีโรงอาหารที่มี
ความมั่นคง ปลอดภยัและ
สวยงาม
2.โรงเรียนมีโรงอาหารที่
สะอาด ถกูสุขลักษณะ

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 2 ส านักการ
ช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

251 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2
 มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ ์2
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252 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
13.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุ
คลกรสู่มืออาชีพ
14.โครงการพัฒนาบุคลากร
15.โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน

4,293,404 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
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253 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
หอ้งส้วมชาย-
หญงิ โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ ์2

1.เพือ่ปรับปรุงหอ้งส้วมที่มีอยู่
แล้วใหถ้กูสุขลักษณะ สะอาด 
น่าดู น่าใช้
2.เพือ่จดัหอ้งส้วมใหเ้พยีงต่อ
จ านวนนักเรียนและปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ ใหม้ีความสะอาด
ร่มร่ืน มีบรรยากาศน่าดู น่าใช้ 
ถกูสุขลักษณะ

ซ่อมแซมปรังปรุงอาคารหอ้งส้วมชาย -
หญงิ โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
 ก าหนด)

150,000 ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง มีความ
พงึพอใจหอ้งส้วม
ของโรงเรียน
มีความสะอาด 
ปลอดภยั และถกู
สุขลักษณะ

1.สถานศึกษามีหอ้งส้วมที่ถกู
สุขลักษณะ สะอาด น่าดู น่าใช้
2.สถานศึกษามีหอ้งส้วม
เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน
และปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์ 
ใหม้ีความสะอาดร่มร่ืน มี
บรรยากาศ น่าดู น่าใช้ ถกู
สุขลักษณะ

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

254 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ ์2

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยัของครู 
นักเรียน และประชาชน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 ตร.
ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

470,000 1.สถานศึกษามี
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพือ่การ
สัญจรไปมาที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัของ
ครูนักเรียนและ
ประชาชน
2.ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90 ของครู
และบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความพงึพอใจต่อ
การด าเนินงานตาม
โครงการ

1.ครู นักเรียน บคุลากรได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยัใน
การใช้ถนนภายในโรงเรียน
2.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานใช้สัญจรภายใน
โรงเรียน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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255 กอ่สร้างลานกฬีา
 คสล. โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อปุถมัภ ์2

1.เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีทักษะด้านกฬีามาก
ยิง่ขึน้
2.เพือ่ใหน้ักเรียนได้มี
พฒันาการทางด้านร่างกาย 
จติใจ อารมณ์และสังคม

กอ่สร้างลานกฬีา คสล . ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 24.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
840 ตร.ม. ไหล่ตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

490,000 1.โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ ์2 
มีลานกฬีา ค.ส.ล. 
จ านวน 1 ลาน
2.นักเรียนมีทักษะ
ในการเล่นกฬีา
และมีการออก
ก าลังกายมากขึน้ 
คิดเปน็ร้อยละ 80
3.นักเรียนมีความ
พงึพอใจในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ คิดเปน็
ร้อยละ 80

1.นักเรียนมีทักษะด้านกฬีาที่
เปน็เลิศ
2.นักเรียนได้มีพฒันาการ
ทางด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์และสังคม
3.นักเรียนมีทักษะในการเล่น
กฬีาและมีการออกก าลังกาย
มากขึน้

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

256 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

257 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนบวัลาย

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
กฬีา ดนตรี นาฏศิลป์
2.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน
3.กจิกรรมพฒันาส่ือการสอน
4.กจิกรรมพฒันาศูนยเ์ศรษฐกจิ
พอเพยีง
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรมพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                 ฯลฯ

660,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัลาย
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

258 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนบวัลาย 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2. นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3. โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บวัลาย
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(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

259 ปรับปรุงอาคาร
เรียน โรงเรียนบวั
ลาย

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียนใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั 
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"×12" จ านวน 320 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั 
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนบวั
ลาย ส านัก

การช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

260 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบวัลาย

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนบวัลาย มีระบบการ
บริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บวัลาย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

261 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนบวัลาย

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

4,645,704 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัลาย
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศด้านกฬีา ดนตรี นาฏศิลป์
13.ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
14.พฒันาศักยภาพบคุลากรในการ
จดัท าวจิยัและพฒันาส่ือการเรียนการ
สอน
15.ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
16.จดัหาวสัดุอปุกรณ์เพือ่การจดั
การศึกษา

โรงเรียนบวัลาย

262 ทาสีอาคาร
หอประชุม 
โรงเรียนบวัลาย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม(ทาสี
อาคารหอประชุม)  ของ
โรงเรียนบวัลาย ใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได้ในสภาพที่ดี สวยงาม 
และปลอดภยั

ทาสีอาคารหอประชุม จ านวนพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,670 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

150,000 ร้อยละ 100 มี
การปรับปรุงทาสี
อาคารหอประชุม 
จ านวน 1 หลัง

อาคารหอประชุมได้รับการ
ซ่อมแซมทาสี ใหอ้ยูใ่นสภาพ
ที่ดี  สวยงามและปลอดภยั

โรงเรียนบวัลาย
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

263 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนบวัลาย

1.เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
ความมั่นคง ปลอดภยัของ
นักเรียน และบคุลากรทางการ
ศึกษา ที่อาศัยอยูใ่นโรงเรียนบวั
ลาย
2.เพือ่ความปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์นทางราชการ
3.เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลายของ
หน้าดินที่เกดิจากปญัหาน้ าเซาะ

สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 
2 ม. ยาว ๑๖๕ เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กมั่นคง สะดวก ปลอดภยั

โรงเรียนบวัลาย
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

264 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเท้า 
โรงเรียนบวัลาย

เพือ่สร้างทางเดินมีหลังคา
เชื่อมต่อระหวา่งอาคาร ๓ หลัง

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้า จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 50.00 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

189,000 189,000 189,000 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจใน
การในการใช้
หลังคาทางเดิน

โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเท้า
ระหวา่ง อาคาร ๑ - อาคาร ๒
 - อาคาร ๓

โรงเรียนบวัลาย
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

265 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนบวัลาย

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนบวัลาย
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

266 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนบวัใหญ่

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.กจิกรรมส่งสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.กจิกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
4.กจิกรรมพฒันาส่ือและเทคโนโลยี
5.กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอน 
6.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษา
7.ค่าสาธารณูปโภค
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

2,060,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัใหญ่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

267 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนบวัใหญ ่
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นใฝ่
เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บวัใหญ่
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

268 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียนบวั
ใหญ่

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต 
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 ครูมีความพงึพอใจ
ในการด าเนินงาน
โครงการกอ่สร้าง
บา้นพกัครู ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารบา้นพกัครู ที่
มีคุณภาพส าหรับเปน็สถานที่
จดัการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัครู

โรงเรียนบวั
ใหญ ่ส านัก

การช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

269 ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้ า
หอ้งส้วมอาคาร
หอประชุม 59 ป ี
โรงเรียนบวัใหญ่

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า
หอ้งส้วมอาคารหอประชุม 59  
ปขีองโรงเรียนบวัใหญ ่ใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใช้งานได้ในสภาพที่ดี
และปลอดภยั

ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม ขนาดพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 16.00 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนและครูมี
ความพงึพอใจใน
การด าเนินงาน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้ า
หอ้งส้วม

โรงเรียนมีหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
ที่ถกูสุขลักษณะ และมี
คุณภาพส าหรับเปน็สถานที่
จดัการอ านวยความสะดวก
ใหก้บันักเรียนและครู

โรงเรียนบวั
ใหญ ่ส านัก

การช่าง ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

270 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบวัใหญ่

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนบวัใหญ ่มีระบบการ
บริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บวัใหญ่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

271 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนบวัใหญ่

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

17,093,104 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัใหญ่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9. ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา
12. ค่าพฒันาการศึกษา การพฒันา
ศูนยว์ชิาการภาษาต่างประเทศ
13. การพฒันากฬีาวอลเล่ยบ์อลในร่ม
14. จดัซ้ือวสัดุซ้อมกฬีาวอลเล่ยบ์อล
ในร่ม
15. โครงการพฒันาสภาพแวดล้อม 
ภมูิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
16. พฒันาและส่งเสริมงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
วชิาการ (O-Net)

โรงเรียนบวัใหญ่
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รับผิดชอบหลัก

272 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนบวัใหญ่

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม(ทาสี
ภายใน ภายนอก อาคารฝึกงาน 
แบบ 204/27)  ของโรงเรียน
บวัใหญ ่ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใช้งาน
ได้ และปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ
 204/27  โดยทาสีอาคารเรียน 
จ านวนพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,770 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 1.  อาคารฝึกงาน 
แบบ204/27 
ได้รับการซ่อมบ ารุง
 มีความสวยงาม
และอยูใ่นสภาพที่ดี
  สะดวกและ
ปลอดภยั
2. โรงเรียนมี
อาคารฝึกงานอยู่
ในสภาพที่ดี ร้อย
ละ 95 และร่มร่ืน
สวยงาม

โรงเรียนมีอาคารฝึกงานที่อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภยั

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

273 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
เพือ่พฒันากฬีา
วอลเลยบ์อลในร่ม
 โรงเรียนบวัใหญ่

1. เพือ่ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ส่วนชั้นลอย ที่
เกบ็ตัว ที่พกันักกฬีา ใหม้ีความ
พร้อม ในการใช้งาน
2. เพือ่เปน็การส่งเสริม ในการ
พฒันากฬีาวอลเลยบ์อลในร่ม

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ส่วนชั้น
ลอยของอาคาร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

330,000 ร้อยละ 100 ชั้น
ลอยของอาคาร
อเนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง

1. อาคารอเนกประสงค์ได้รับ
การปรับปรุงใหเ้ปน็ที่พกั
นักกฬีาวอลเล่ยบ์อลในร่ม
2. นักเรียนโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาพฒันาตนเองสู่
ความเปน็เลิศด้านกฬีา

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

274 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนบวัใหญ ่
(เพือ่พฒันากฬีา
วอลเลยบ์อลในร่ม)

เพือ่เสริมสร้าง และพฒันา
ทักษะความสามารถ ด้านกฬีา
วอลเลยบ์อลในร่ม

เขา้ค่ายเกบ็ตัวนักกฬีาวอลเลยบ์อลใน
ร่ม จ านวน 30 คน

117,000 ร้อยละ 95 ของ
นักกฬีา ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมพฒันา
ความรู้
ความสามารถของ
ตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ

นักกฬีาได้พฒันาทักษะ
ความสามารถด้านกฬีา
วอลเลยบ์อลในร่มใหม้ี
ศักยภาพดียิง่ขึน้

โรงเรียนบวัใหญ่
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275 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนบวัใหญ ่
(จดัซ้ือวสัดุท า
เตียงที่นอน 
ส าหรับนักกฬีา
วอลเลยบ์อลในร่ม)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ใช้ในการ
จดัท าเตียงที่นอน ใหก้บันักกฬีา
ได้มีความสะดวก และปลอดภยั

จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ใช้ในการจดัท า
เตียงที่นอน ใหก้บันักกฬีาวอลเลยบ์อล
ในร่ม จ านวน 12 ชุด

20,400 ร้อยละ 95 ของ
นักกฬีา มีความพงึ
พอใจในการใช้
บริการ และมี
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

มีเตียงที่นอนส าหรับนักกฬีา
วอลเลยบ์อลในร่มมีความ
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนบวัใหญ่

276 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนบวัใหญ่

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับใช้ในการ
ฝึกซ้อมของนักกฬีาวอลเลยบ์อล
ในร่มใหม้ีความสะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

264,000 ผู้ใช้บริการ มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 95

โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์
 ที่มีสะดวก ความปลอดภยั 
ส าหรับนักกฬีาวอลเลยบ์อลใน
ร่มใช้ในการฝึกซ้อม

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

277 ปรับปรุงระบบท่อ
เมนประปาภายใน
โรงเรียนบวัใหญ่

1. เพือ่พฒันาระบบประปาใหม้ี
ประสิทธภิาพ
2. เพือ่ปรับปรุงและปรับเปล่ียน
 อปุกรณ์ประปาใหม้ีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยูต่ลอดเวลา
3. เพือ่จดัหาวสัดุอปุกรณ์ประปา
ใหม่ มาสับเปล่ียนอปุกรณ์เกา่ที่
เส่ือมสภาพ
4. เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้บัครูนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่เขา้มาใช้บริการ

ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ขนาด Ø
 4 นิ้ว PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด
ปลายบาน ความยาว 460 เมตร และ
ระบบท่อเมนซอยเขา้อาคาร Ø 2 นิ้ว 
ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน 
ความยาว 280 เมตร (ตามแบบ และ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

495,000 ร้อยละ 90 ครู 
นักเรียน ได้ใช้น้ า
อยา่ง สะดวก 
สะอาด และ
ปลอดภยั

1. ท าใหค้รู นักเรียนมีน้ าใช้
อยา่งสะดวก
2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
มีความพงึพอใจในการบริหาร
จดัการน้ า

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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278 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟสัท์ติกคอนกรีต
ภายในโรงเรียน
บวัใหญ่

1. เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้บันักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานกบัทางโรงเรียน
  2. เพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณทางเขา้
บา้นพกัครูใหน้่าอยูย่ิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
349  เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,221.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

495,000 ร้อยละ 95 ของผู้
ได้รับบริการ มี
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการ

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานและมาใช้บริการ
กบัทางโรงเรียนมีความสะดวก
ในการเดินทางมากขึน้
2. ถนนเขา้บา้นพกัครูมีความ
พร้อม สะดวกยิง่ขึน้

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

279 ปรับปรุงพืน้
อาคาร
อเนกประสงค์
หลังคาโดม 
โรงเรียนบวัใหญ่

1.เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้บันักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชน ที่มาติดต่อ
ประสานงานและมาใช้บริการ
กบัทางโรงเรียน
2.เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
บริเวณภายในอาคารโดม
เอนกประสงค์ใหน้่าอยูย่ิง่ขึน้

ปรับปรุงพืน้อาคารเอนกประสงค์
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,932 ตรม. (ตามแบบ 
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

498,000 พืน้ที่อาคารโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนบวัใหญ ่มี
ความปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานและมาใช้บริการ
กบัทางโรงเรียน มีความ
สะดวกมากขึน้
2. พืน้ที่อาคารโดมเอนก 
ประสงค์  สะอาด และมีความ
ปลอดภยั

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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280 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนบวัใหญ่

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนบวัใหญ่
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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281 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียนตามแนวทางการจดัการศึกษา
2.กจิกรรมเสริมสร้างหลักสูตรทวศึิกษา
3.กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
5.กจิกรรมเพมิศักยภาพการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
6.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากร
7.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน
8.กจิกรรมใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา
9.ค่าสาธารณูปโภค
10.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                    ฯลฯ

725,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม
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282 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2. จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3. จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4. จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5. จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2. นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3. โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย  1 คร้ังต่อปี

1. นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิน่
4. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5. เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บา้นใหญ่
พทิยาคม
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

283 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยติดต้ัง
ประตูม้วนขนาด 3.50×3.70 ม. ปู
กระเบือ้งเซรามิก 40x40 ซม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
บา้นใหญ่
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

284 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนบา้นใหญพ่ทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บา้นใหญ่
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

285 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน

4,173,300 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา 
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.กจิกรรมเพิม่ศักยภาพบคุลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
13.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ตามแนวทางการจดัการศึกษา ตาม
ศตวรรษที่ 21
14.กจิกรรมหลักสูตรทวศึิกษา
15.กจิกรรมพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
16.กจิกรรมโรงเรียนต้นแบบของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

286 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
หอประชุม 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

เพือ่เปล่ียนประตูม้วนหอประชุม
ใหม้ีสภาพแขง็แรงปอ้งกนั
ทรัพยสิ์นของทางราชการ

เปล่ียนประตูม้วนขนาด 3.64 x 3.92
 ม. จ านวน 8 ชุด พร้อมติดต้ัง (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.หอประชุม 
จ านวน 1หลัง มี
ประตูม้วนที่แขง็แรง
2.หอประชุมได้รับ
การปรับปรุงใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งาน
3.ร้อยละ 95 ของ
ครูและนักเรียนมี
ความพงึพอใจ

หอประชุมมีประตูที่แขง็แรง 
ปลอดภยัและสามารถปอ้งกนั
ทรัพยสิ์นของทางราชการได้

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

287 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
บา้นใหญพ่ทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ใช้
สัญจรภายในโรงเรียน ใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใช้งานได้ดี นักเรียน ครู 
และประชานชนได้รับความ
สะดวกสบาย ปลอดภยัในการ
เดินทางมาโรงเรียนและติดต่อ
ราชการ

1.กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในโรงเรียนบา้นใหญพ่ทิยาคม 
อ าเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา 
ขนาดกวา้ง 6 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
120 ม. หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อย
กวา่ 720 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

464,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90
 พงึพอใจในการใช้
งานถนนที่ใช้
สัญจรภายใน
โรงเรียนบา้นใหญ่
พทิยาคม 
อ าเภอครบรีุ 
จงัหวดันครราชสีมา

นักเรียน ครู และประชาชนที่
ใช้สัญจรภายในโรงเรียน 
ได้รับความสะดวกสบาย 
ปลอดภยัในการเดินทางมา
โรงเรียนและติดต่อราชการ

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

288 ปรับปรุงทาสีร้ัว 
โรงเรียน อาคาร
เรียน และอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนบา้นใหญพ่ทิยาคม
2.เพือ่สร้างบรรยากาศในการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้อือ้ต่อ
การเรียนรู้

ท าความสะอาดพร้อมทาสีน้ าพลาสติก
 ทาภายนอก พืน้ที่ด าเนนิการไม่น้อย
กวา่ 4,780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90
 มีความพงึพอใจ

โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้อือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

289 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 25.00 ม. ยาว 
30.00 ม. พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่
 700 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

450,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90
 มีความพงึพอใจ

1.โรงเรียนมีสนามฟตุซอลที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
2.นักเรียน ครู บคุลากรและ
ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกาย 
มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึน้

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

290 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล . โรงเรียน
บา้นใหญพ่ทิยาคม ใหอ้ยูใ่น
สภาพแขง็แรงปอ้งกนัความ
ปลอดภยัในชีวติของนักเรียน
และทรัพยสิ์นของทางราชการ

1.กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อคส าหรับ
โรงเรียนบา้นใหญพ่ทิยาคม อ าเภอคร
บรีุ จงัหวดันครราชสีมา ขนาดสูง 2 
เมตร ยาว 165 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90
 พงึพอใจ

นักเรียน ครู โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม ได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติของนักเรียน
และทรัพยสิ์นของทางราชการ

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

291 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

292 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาความเปน็เลิศด้าน
วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.กจิกรรมพฒันาการจดัการเรียนรู้
3.กจิกรรมพฒันาประสิทธภิาพครูแล
บคุลากร
4.กจิกรรมสนับสนุนทรัพยากรในการ
บริหารและพฒันา
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ
                  ฯลฯ

1,066,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

293 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2. จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3. จดักจิกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4. จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5. จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2. นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3. โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4. นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" จ านวน 1 
คร้ังต่อปี
5. โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย  1 คร้ังต่อปี

1. นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิน่
4. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5. เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บา้นใหม่
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

294 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงทาสีอาคาร
เอนกประสงค์ ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเอนกประสงค์
ที่สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

1.งานท าความสะอาดทาสีน้ าพลาสติก
 ทาภายใน
2.งานท าความสะอาดทาสีน้ าพลาสติก
 ทาภายนอก
3.งานทาสีน้ ามันประตูม้วน
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงค์ ที่มีความมั่นคง
 แขง็แรง และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงค์ที่สวยงามเอือ้
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

295 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
บา้นใหม่พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนบา้นใหม่พทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บา้นใหม่
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

296 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

4,352,600 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม

359






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.กจิกรรมพฒันาประสิทธภิาพครู
และบคุลากร
13.กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้
นักเรียนด้านศิลปะและดนตรี

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม

297 ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ใหม้ีความมั่นคง
 แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารอเนกประสงค์
ที่สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ จ านวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ที่สวยงามเอือ้
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

298 กอ่สร้างพืน้ถนน
หรือทางเท้าปู
บล็อคหนา 6 ซม.
 (ปตัูวหนอน) 
หรือพืน้ที่ปบูล็อค
หนา 6 ซม. ไม่
น้อยกวา่ 
710.00 ตาราง
เมตร โรงเรียน
บา้นใหม่พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างพืน้ถนนหรือทาง
เท้าปบูล็อกหนา 6 ซม. (ปตัูว
หนอน) หรือพืน้ที่ปบูล็อกหนา 6
 ซม. ไม่น้อยกวา่ 710.00 
ตารางเมตร ใหส้วยงาม มี
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียน
การสอน
2.เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเพือ่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ครูและบคุลากร

กอ่สร้างพืน้ถนนหรือทางเท้าปบูล็อก
หนา 6 ซม. (ปตัูวหนอน) หรือพืน้ที่ปู
บล็อกหนา 6 ซม. ไม่น้อยกวา่ 
710.00 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

391,000 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บคุลากรทุกคน มี
ความพงึพอใจใน
การใช้พืน้ที่ปตัูว
หนอนภายใน
โรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใช้ในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

299 กอ่สร้างลาน 
คสล.
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างลาน คสล .
อเนกประสงค์ (ขนาดกวา้ง 
๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร) หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 750 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.30 เมตร
2.เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเพือ่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ครูและบคุลากร

กอ่สร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ 
ขนาดกวา้ง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 750 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.30 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

445,000 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บคุลากรทุกคน มี
ความพงึพอใจใน
การใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใช้ในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

300 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

301 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนประทาย

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาเคร่ืองมือวดัผล
2.กจิกรรมพฒันาส่ือ ส่ิงพมิพ์
ประกอบการเรียนการสอน
3.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาความ
เปน็เลิศด้านกฬีาแบดมินตัน
4.กจิกรรมศูนยว์ชิาการ
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
                 ฯลฯ

1,580,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ประทาย

362






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

302 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนประทาย 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ประทาย

363






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

303 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
ประทาย

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต 
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1.มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2.ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครู มีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารบา้นพกัครู ที่
มีคุณภาพส าหรับเปน็สถานที่
จดัการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัครู

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

304 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ  
โรงเรียนประทาย

1.เพือ่ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน 216 ก ใหม้ีสภาพมั่นคง
แขง็แรง 
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.งานร้ือถอนวสัดุมุงหลังคากระเบือ้ง
ลอนคู่ (ร้ือกอง)
2.งานติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน 
(Metal sheet) หนา 0.3 มม.
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ประทาย 

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

364






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

305 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนประทาย

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนประทาย มีระบบการ
บริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ประทาย

365






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

306 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา ของ
โรงเรียนประทาย

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. ศูนย์พัฒนาวชิาการงานวดัผลประเมินผล
13. ศูนย์พัฒนาวชิาการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
14. พัฒนากีฬาแบดมินตัน
15. กิจกรรมพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบการ
เรียนการสอน

21,641,544 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ประทาย

366






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

307 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนประทาย

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคาร 3 (แบบ216ค)  ใหม้ี
สภาพมั่นคงแขง็แรง
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 3 
(แบบ216ค) (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

308 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนประทาย 
(เพือ่พฒันากฬีา
แบดมินตัน)

1.เพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศด้าน
กฬีาแบดมินตัน
2.เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมแขง่ขนั
กฬีาแบดมินตัน ในระดับต่างๆ 
และสร้างชื่อเสียงใหก้บัองค์กร

1.เขา้ค่ายฝึกซ้อมนักกฬีาแบดมินตัน 
จ านวน 55 คน 
2.จดัซ้ือจดัหาวสัดุ/อปุกรณ์กฬีา
แบดมินตัน

220,500 ร้อยละของนักกฬีา
แบดมินตันสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาได้รับ
เหรียญรางวลัใน
การแขง่ขนัระดับ
ต่างๆ

1. นักกฬีาที่เขา้ร่วมโครงการ
มีทักษะความเปน็เลิศด้านกฬีา
แบดมินตันมากขึน้
2. นักกฬีาได้เขา้ร่วมกจิกรรม
แขง่ขนักฬีาแบดมินตัน ใน
ระดับต่างๆ และสร้างชื่อเสียง
ใหก้บัองค์กร

โรงเรียน
ประทาย

309 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนประทาย 
(จดัซ้ือวสัดุฝึก
วชิาช่างเชื่อม
โลหะ)

  เพือ่จดัซ้ือวสัดุ  ส าหรับใช้
จดัการเรียนรู้ และการฝึกทักษะ
วชิาช่างเชื่อมโลหะของนักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึก ส าหรับใช้จดัการเรียนรู้
และการฝึกทักษะวชิาช่างเชื่อมโลหะ 
ส าหรับนักเรียนจ านวน 120 คน

34,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของนักเรียน
ที่เรียนวชิาช่าง
เชื่อมโลหะ

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิาช่าง
อตุสาหกรรมอยา่งเพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียน
ประทาย

367






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

310 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
หอประชุม 
โรงเรียนประทาย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม ใหม้ีความพร้อม
ส าหรับฝึกซ้อมและแขง่ขนักฬีา
แบดมินตัน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
โรงเรียนประทาย (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

320,000 นักกฬีามีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม  ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารหอประชุมที่
สามารถเปน็ศูนยฝึ์กซ้อม
แบดมินตันที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

311 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต
ภายในโรงเรียน
ประทาย

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต
 2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัของ
นักเรียนและประชาชน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
คอน กรีตขนาดขนาดกวา้ง 7 เมตร 
ยาว 438.50 เมตร ยาว 410 เมตร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
6,600.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

1,630,000 จ านวนสายทางที่
ด าเนินการ
กอ่สร้างปรับปรุง/
ซ่อมแซม

ครู นักเรียนและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

312 โครงการกอ่สร้าง
สนามฟตุ
ซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนประทาย

1 เพือ่ใหน้ักเรียนและเยาวชนมี
สนามกฬีามาตรฐานส าหรับใช้
ในการออกก าลังกาย
 2 เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัใหก้บั
นักเรียนและเยาวชน ไม่ยุง่
เกีย่วกบัยาเสพติดตาม
ยทุธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 22.00 เมตร ยาว 
42 เมตร (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

498,000 นักเรียนและ
เยาวชน ร้อยละ 
80 มีสนามกฬีา
มาตรฐานส าหรับ
ใช้ในการออกก าลัง
กาย

1 นักเรียนและเยาวชนมี
สนามกฬีามาตรฐานส าหรับใช้
ในการออกก าลังกายอยา่ง
เพยีงพอ
2. นักเรียนและเยาวชนมี
ภมูิคุ้มกนัที่ดีไม่ยุง่เกีย่วกบัยา
เสพติดตามยทุธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
3. นักเรียนและเยาวชนเขา้ใจ
กฎ กติกา การเล่นกฬีา
ประเภทต่างๆ มากขึน้
4. นักเรียนและเยาวชนได้ใช้
เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ มี
สุขภาพพลานามัยสมบรูณ์
แขง็แรง มีน้ าใจเปน็นักกฬีา
มากขึน้

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

313 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ
โรงเรียนประทาย

เพือ่ใหน้ักเรียนและผู้เขา้รับ
บริการมีสถานที่จอดรถอยา่ง
พอเพยีง

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ จ านวน 1 
หลัง ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 36 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

428,000 นักเรียนและผู้เขา้
รับบริการ มีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 
80

1. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถที่
มีความมั่นคง แขง็แรง 
ปลอดภยัและพอเพยีงแกก่าร
ใหบ้ริการ
2. โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

314 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
ประทาย

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและประชาชน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 790 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ 
(รายละเอยีดตามแบบที่ อบจ .นม. 
ก าหนด)

498,000 498,000 498,000 โรงเรียนประทาย 
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน สัญจร
ไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภยัของ
นักเรียนและ
ประชาชน

1.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานกบัทางโรงเรียนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
มากขึน้
2.โรงเรียนประทายมีภาพ
แวดล้อมที่สวยงาม บรรยากาศ
เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

315 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนประทาย

1.เพือ่ใหน้ักเรียนได้ใช้หอ้งน้ าที่
สะอาด ถกูสุขลักษณะ และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหห้อ้งน้ ามีจ านวน
เพยีงพอต่อนักเรียน
3.เพือ่ใหน้ักเรียนได้ใช้ประโยชน์
4.กอ่ใหเ้กดิทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจ ต่อผู้มาใช้บริการหรือ
ผู้ที่พบเหน็

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 32.00 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรโรงเรียน
ประทาย มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.นักเรียนโรงเรียนประทาย มี
ความพงึพอใจในการใช้หอ้งน้ า
2.นักเรียนมีหอ้งน้ าที่สะอาด 
ถกูสุขลักษณะ และปลอดภยั
3.มีหอ้งน้ าใช้เพยีงพอกบั
จ านวนนักเรียน

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

316 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนประทาย

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
ประทาย

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

317 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมสืบสานวฒันธรรมประเพณี
 และวนัส าคัญ
2.กจิกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวติ
เกษตรทฤษฎใีหม่
3.กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด
4.กจิกรรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
5.กจิกรรมสวนพฤกศาสตร์
6.กจิกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรม
7.กจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี และกฬีา
8.ค่าสาธารณูปโภค
9.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                 ฯลฯ

3,845,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

318 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

319 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอล คอนกรีต
เสริมเหล็ก
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1.เพือ่ใหน้ักเรียนและเยาวชนมี
สนามกฬีามาตรฐานส าหรับใช้
ในการออกก าลังกาย
2.เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัใหก้บั
นักเรียนและเยาวชน ไม่ยุง่
เกีย่วกบัยาเสพติดตาม
ยทุธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด
3.เพือ่ใหน้ักเรียนและเยาวชนได้
ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ มี
สุขภาพพลานามัยสมบรูณ์
แขง็แรง มีน้ าใจเปน็นักกฬีา

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกวา้ง  22  เมตร  ยาว  
42 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 1.โรงเรียนมีสนาม
ฟตุซอล ขนาด
มาตรฐาน จ านวน 
1 สนาม
2.นักเรียนร้อยละ 
95 มีความพงึ
พอใจในการใช้
สนามฟตุซอ
ลในการเรียนการ
สอน

1.นักเรียนและยาวชนมีสนาม
กฬีามาตรฐานส าหรับใช้ใน
การออกก าลังกายอยา่งเพยีงพอ
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ภมูิคุ้มกนัที่ดีไม่ยุง่เกีย่วกบัยา
เสพติดตามยทุธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
3.นักเรียนและเยาวชนได้ใช้
เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ มี
สุขภาพพลานามัยสมบรูณ์
แขง็แรง  มีน้ าใจเปน็นักกฬีา
มากขึน้

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

320 ปรับปรุงปู
กระเบือ้งพืน้
อาคารเรียน 216
 ค

1.เพือ่ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน
  อาคารหลังที่ 1
2.เพือ่ใหพ้ืน้หอ้งเรียนสะอาด
และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการ
เรียนการสอน

1.ปกูระเบือ้งเซรามิก ขนาด 12"x12"
 พร้อมยาแนว
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ร้อยละ 90 ของ
หอ้งเรียนได้
มาตรฐานดี

1.อาคารเรียนและหอ้งเรียนปู
พืน้กระเบือ้งสะอาดสวยงาม
2.อาคารและหอ้งเรียนสะอาด
มีบรรยากาศในการจดัการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา 
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

321 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนปรางค์ทองวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา

374






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

322 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้าน
กีฬาฟุตซอลหญิง
13. ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
14. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
15. ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การ
บริหารสถานศึกษา

5,990,300 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

323 ปรับปรุงปู
กระเบือ้งพืน้
อาคารเรียน  
อาคาร216ค ชั้น
 3 โรงเรียน
ปรางค์ทองวทิยา

เพือ่ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน 
216ค ใหม้ีความสวยงามและ
สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน
การสอน

ปรับปรุงปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน 
216ค ชั้น 3 พืน้ที่ 280 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ปกูระเบือ้ง
หอ้งเรียน อาคาร
เรียน 216ค 
อยา่งน้อย 3 หอ้ง

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ปู
กระเบือ้งพืน้สวยงามและ
สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

324 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 318ล 
(พเิศษ) โรงเรียน
ปรางค์ทองวทิยา

เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน 318ล 
(พเิศษ) ส าหรับเปน็ที่พกั
นักกฬีาฟตุซอล

ปรับปรุงอาคารเรียน 318ล (พเิศษ) 
โรงเรียนปรางค์ทองวทิยา (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

490,000 ร้อยละ 95 ของครู
 บคุลากรและ
นักเรียนที่เปน็
ตัวแทนนักกฬีาฟตุ
ซอลมีความพงึพอใจ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
ปรับปรุงส าหรับเปน็ที่พกั
นักกฬีาฟตุซอลที่มีความ
สะดวกปลอดภยั

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

325 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา (จดัซ้ือ
วสัดุฝึกวชิางาน
ช่างผสมผสาน 3)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ ส าหรับใช้จดัการ
เรียนรู้ และการฝึกทักษะวชิา
งานช่างผสมผสาน 3 ของ
นักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึกส าหรับใช้จดัการเรียนรู้ 
และการฝึกทักษะวชิางานช่าง
ผสมผสาน 3 ส าหรับนักเรียน จ านวน
 120 คน

40,800 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความพงึ
พอใจที่มีวสัดุใช้ใน
งานช่างผสมผสาน
 3

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิางานช่าง
ผสมผสาน 3 อยา่ง เพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

326 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา 
(พฒันาและ
ส่งเสริมความ 
สามารถด้านกฬีา
ฟตุซอลหญงิ)

เพือ่พฒันาและฝึกทักษะ
ความสามารถด้านกฬีาฟตุ
ซอลหญงิที่เปน็ตัวแทนนักกฬีา
ฟตุซอลหญงิ

จดักจิกรรมพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาฟตุซอลหญงิ 
ใหก้บันักเรียน จ านวน 36 คน

234,000 นักกฬีามีความพงึ
พอใจในการพฒันา
และฝึกทักษะ
ความสามารถด้าน
กฬีาฟตุซอลหญงิ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

นักกฬีาได้รับการพฒันาและ
ฝึกทักษะความสามารถด้าน
กฬีาฟตุซอลหญงิ

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา

327 ปรับปรุงสนาม
ฟตุซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

เพือ่ปรับปรุงสนามฟตุซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก ส าหรับใช้ในการ
ฝึกซ้อมทักษะกฬีาฟตุซอล

ปรับปรุงสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมทาสีตี
เส้น (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

260,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจต่อการ
ปรับปรุงสนามฟตุ
ซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีสนามฟตุซอลคอน
กรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

328 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต

เพือ่ใหค้รู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ภายในโรงเรียน ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 205 ม. 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,025 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ 
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

490,000 ครู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนมี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

ครู บคุลากร และนักเรียนทุก
คนสัญจรไปมาได้สะดวกในฤดู
ฝน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

329 โครงการกอ่สร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพือ่ใหค้รู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างถนน คสล. แบบมาตรฐาน
ภายในโรงเรียน ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว
 160 ม. หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 800 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
 ก าหนด)

496,000 ครู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนมี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

ครู บคุลากร และนักเรียนทุก
คนสัญจรไปมาได้สะดวกในฤดู
ฝน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

330 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน

เพือ่ใหค้รู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover 
way แบบมาตรฐานภายในโรงเรียน 
ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 75 เมตร 
(ตามแบบ และรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

320,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรมีความ
พงึพอใจต่อการใช้
ทางเดินมีหลังคา
คลุมทางเดินไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ครู บคุลากร และนักเรียนทุก
คนสัญจรไปมาได้สะดวกในฤดู
ฝน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

331 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1. เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ภายใน
โรงเรียน
2. เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
 รวดเร็ว และปลอดภยัของ
นักเรียน ครู และประชาชน

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน
กรีตภายในโรงเรียน ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หรือ
พืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,250 ตร.
ม.พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของครู
 บคุลากร และ
นักเรียนไปมาได้
สะดวกมากขึน้ใน
ฤดูฝน

1. โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียน
2. ครู บคุลากรและนักเรียน
สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึน้
ในฤดูฝน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

332 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1. เพือ่สร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน
2. เพือ่ใหค้รู บคุลากรและ
นักเรียนทุกคน สัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 810
 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ครู 
บคุลากร และ
นักเรียนทุกคนมี
ความพงึพอใจ

1. โรงเรียนมีถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน 
2. ครู บคุลากรและนักเรียน 
สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึน้
ในฤดูฝน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

333 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

334 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพอืเพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
2.กจิกรรมพฒันาโรงเรียนทางเลือก
การศึกษา
3.กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
4.กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้
5.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน
6.พฒันากจิกรรมการกฬีา
7.กจิกรรมพฒันาจดัการศึกษาของ
โรงเรียน
8.ค่าสาธารณูปโภค
9.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ 
                ฯลฯ

660,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

335 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม
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336 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
216 ล.

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
216 ล. ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล. 
โดยทาสีภายในและภายนอก  เปล่ียน
โถส้วม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม 

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

337 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนปราสาทวทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม
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338 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการบรูณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียนระดับชาติ (O-NET)
13.โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนาและ
วฒันธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
ตลอดจนกีฬาและนนัทนาการ (กิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ)
14.โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนาและ
วฒันธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
ตลอดจนกีฬาและนนัทนาการ (กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม)
15.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปงีบประมาณ 
2562

5,230,304 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม
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339 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

เพือ่พฒันาอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดล้อมใหม้ีความพร้อม
เหมาะสมต่อการจดั
การเรียนการสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนปราสาทวทิยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 1.โรงเรียน
ปราสาทวทิยาคม 
มีอาคารสถานที่ มี
ความพร้อม ความ
ปลอดภยั เพยีงพอ
และเหมาะสม
2.ร้อยละของ
บคุลากรทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ใหบ้ริการด้าน
อาคารสถานที่

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศการจดัการเรียน
การสอน 

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

340 ขยายถนนและ
สร้างทางเดิน
คอนกรีต  
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

เพือ่ขยายถนนคอนกรีตทางเขา้
โรงเรียนใหเ้หมาะสมและ
ปลอดภยั

ขยายถนนและสร้างทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
825 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

494,000 1.โรงเรียน
ปราสาทวทิยาคม 
มีถนนที่มีความ
สะดวก เพยีงพอ
และปลอดภยั 
จ านวน 1 เส้น
2.บคุลากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
มีความพงึพอใจใน
การใช้ถนน ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนเขา้โรงเรียนที่
กวา้งขึน้และใหค้วามสะดวก
ปลอดภยัแกน่ักเรียน บคุลากร
และชุมชน

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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341 กอ่สร้างลานกฬีา 
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างลานกฬีา ความ
กวา้ง 18.00 เมตร ยาว 51.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนปราสาท
วทิยาคมมีลานกฬีาส าหรับจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน และ
ใหบ้ริการชุมชน

กอ่สร้างลานกฬีา ขนาดกวา้ง 18.00
 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.10 ม. 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 918 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดของอบจ .นม.
ก าหนด)

400,000 บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ของโรงเรียนมี
ความพงึพอใจใน
การใช้ลานกฬีา ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนปราสาทวทิยาคมมี
ลานกฬีาที่เพยีงพอและเอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอนและ
ใหบ้ริการแกชุ่มชน

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

342 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน ยาว 51 
เมตร โรงเรียน
ปราสาทวทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัว ความกวา้ง
ช่องละ 2.50 เมตร จ านวน 20
 ช่อง
2.เพือ่ความปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์นและสถานที่ราชการ

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ความยาว 51 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

100,000 บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ของโรงเรียนมี
ความพงึพอใจในร้ัว
โรงเรียน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนปราสาทวทิยาคมมีร้ัว
ที่ใหค้วามปลอดภยัแก่
บคุลากรและทรัพยสิ์นทาง
ราชการ

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

343 กอ่สร้างทางเดิน
รอบอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างทางเดินเท้ารอบ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
พืน้ที่ 1,152 ตารางเมตร
2.เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่
นักเรียนและบคุลากร

กอ่สร้างทางเดินเท้ารอบบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ พืน้ที่ 1,152 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

495,000 บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ของโรงเรียนมี
ความพงึพอใจ
ทางเดินรอบ
อาคาร
อเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีทางเดินเท้ารอบ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

384






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

344 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

345 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนปากช่อง
 2

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา
2.กจิกรรมส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาและการวจิยั
3.กจิกรรมพฒันาอนิเตอร์เนต
4.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการ
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ 
                 ฯลฯ

1,151,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่อง 2
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

346 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนปากช่อง
 2 (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.บรูณาการและจดัการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง " จ านวน
 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 2 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปากช่อง 2
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

347 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ค

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ค ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง
 ปลอดภยั และสวยงามเอือ้ต่อ
การเรียนรู้

1.ปกูระเบือ้งแกนิตโต้ ขนาด 
24"x24" 
2.งานทาสีภายนอก
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั
 สวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ปากช่อง ๒ 

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

348 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนปากช่อง 2 มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปากช่อง 2
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(บาท)
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2563 
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

349 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนปากช่อง
 2

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. ค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
วชิาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ

7,036,304 ร้อยละ นักเรียน
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่อง 2
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

350 ปรับปรุงทาสี
อาคาร สปช.
2-28 ขนาด 4 
ชั้น 12 หอ้ง 
โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสี
อาคารเรียน 4 ชั้น ใหส้วยงาม
และพร้อมส าหรับการใช้งานได้
ตามปกติ

ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 
สปช.2-28 ขนาด 4 ชั้น 12 หอ้ง 
จ านวน 1 หลัง  (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียนร้อยละ 
๙๕ มีความพงึ
พอใจในการใช้งาน
อาคารเรียน ๔ ชั้น

อาคารเรียน ๔ ชั้น มีสภาพ
สมบรูณ์ สวยงาม พร้อมใช้งาน
ได้อยา่งมีคุณภาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

351 กอ่สร้างทางเท้าปู
กระเบือ้งสี 
โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้ง
สีภายในโรงเรียนปากช่อง 2

กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสี ขนาด
กวา้ง 2 เมตร ความยาว 193 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพืน้ที่ทางเท้า
ไม่น้อยกวา่ 386 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอยีดของอบจ .นม.
ก าหนด)

390,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียน
ปากช่อง 2 มี
ความพงึพอใจใน
คุณภาพของ
ทางเดินสัญจร
ภายในโรงเรียน ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนปากช่อง 2 มีทางเดิน
สัญจรภายในโรงเรียนที่มั่นคง 
แขง็แรง ปลอดภยัและมี
คุณภาพรองรับการใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

352 กอ่สร้างราง
ระบายน้ า  
โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่กอ่สร้างรางระบายน้ า
ภายในบริเวณโรงเรียนปากช่อง 2

กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดกวา้ง 
0.80 เมตร ความยาว 145 เมตร ริม
ถนนภายในโรงเรียนปากช่อง 2 (ตาม
แบบและรายละเอยีดของ อบจ .นม.
ก าหนด)

380,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียน
ปากช่อง 2 มี
ความพงึพอใจใน
คุณภาพของราง
ระบายน้ าภายใน
โรงเรียน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนปากช่อง 2 มีราง
ระบายน้ าภายในโรงเรียนที่
มั่นคงแขง็แรง ปลอดภยัและมี
คุณภาพรองรับการใช้งาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

353 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
 โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
214 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,284 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 และขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 154 
เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
770 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดของ อบจ .นม.
ก าหนด)

490,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียน
ปากช่อง 2 มี
ความพงึพอใจใน
คุณภาพของถนน
ภายในโรงเรียน ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนปากช่อง 2 มีถนน
ภายในโรงเรียนที่มั่นคง 
แขง็แรง ปลอดภยั และมี
คุณภาพรองรับการใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

354 กอ่สร้างถนน 
คสล. โรงเรียน
ปากช่อง 2

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนปากช่อง 2
 ที่มีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนภายในโรงเรียนโดยใช้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง
 6 เมตร ความยาวรวม 76 เมตร  
และขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 780  ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

490,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียน
ปากช่อง 2 มี
ความพงึพอใจใน
คุณภาพของถนน
ภายในโรงเรียน    
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 90

โรงเรียนปากช่อง 2 มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียนที่มั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

355 กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์  
โรงเรียนปากช่อง
 2

เพือ่กอ่สร้างกอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้า
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
ปากช่อง ๒

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ความ
กวา้ง 14.50 เมตร ความยาว 22 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

110,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรโรงเรียน
ปากช่อง 2 มี
ความพงึพอใจใน
คุณภาพของ
กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนปากช่อง 2 มีลาน
กฬีาอเนกประสงค์ใช้ในการ
จดักจิกรรมต่างๆ ที่มีคุณภาพ
รองรับการใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

356 ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหารโรงเรียน
ปากช่อง ๒

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
ของโรงเรียน ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง สะอาดสวยงาม ถกู
สุขลักษณะ ปลอดภยัและมี
คุณภาพรองรับการใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน
ปากช่อง 2 (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นครราชสีมา 
ก าหนด)

 464,558  464,558  464,558 นักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาที่ใช้บริการ
โรงอาหารของ
โรงเรียนร้อยละ 
๙๕ มีความพงึ
พอใจต่อการใช้งาน

โรงเรียนปากช่อง ๒ มีโรง
อาหารที่มั่นคง แขง็แรง 
สะอาดสวยงาม 
ถกูสุขลักษณะ ปลอดภยัและมี
คุณภาพรองรับการใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ

357 กอ่สร้างราง
ระบายน้ า
โรงเรียนปากช่อง
 ๒

1. เพือ่กอ่สร้างรางระบายน้ า
ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั และการ
พงัทลายของหน้าดิน
2. เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
โรงเรียนใหเ้หมาะสมและสวยงาม

กอ่สร้างรางระบายน้ า ความยาว 320
 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.60 เมตร
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .
นครราชสีมาก าหนด)

 479,819  479,819  479,819 นักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ ๙๕ 
มีความพงึพอใจต่อ
โครงการ

1. โรงเรียนมีรางระบายน้ า 
ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั และการ
พงัทลายของหน้าดิน
2. โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
เหมาะสมและสวยงาม

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ

358 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนปากช่อง
 2

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนปาก
ช่อง 2

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

359 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนปากช่อง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่
ความเปน็เลิศด้านกฬีา 
3.กจิกรรมพฒันาบคุลากร
4.กจิกรรมพฒันาภมูิทัศน์ที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้
5.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
6.กจิกรรมพฒันาการจดัการเรียนด้าน
วทิยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
7.ค่าสาธารณูปโภค
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                  ฯลฯ

1,322,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

360 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนปากช่อง
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมการจดักจิกรรม
การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปากช่องพทิยา

คม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

361 ทาสีอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียน
ปากช่องพทิยาคม

1.เพือ่ทาสีอาคารเรียน 216 ล. 
โรงเรียนปากช่องพทิยาคม
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.ทาสีน้ าอะครีลิก จ านวน 1,450 
ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
ปากช่องพทิยา

คม 
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

362 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนปากช่องพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปากช่องพทิยา

คม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

363 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนปากช่อง
พทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

5,750,604 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9. ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา
12. กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์
13. กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียน
สู่ความเปน็เลิศด้านกฬีา
14. กจิกรรมพฒันาบคุลากร
15. กจิกรรมพฒันาภมูิทัศน์ที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้
16. กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

364 ปรับปรุง
หอ้งเรียนอาคาร
กึง่ถาวร โรงเรียน
ปากช่องพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนกึง่ถาวรใหม้ีคุณภาพส าหรับ
เปน็สถานที่จดัการเรียนการสอน

1. ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารกึง่ถาวร  
โรงเรียนปากช่องพทิยาคม (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

150,000 1. โรงเรียนมี
อาคารเรียนที่มี
สภาพสวยงาม
เหมาะสมในการใช้
งาน 
2.  ครู บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน ร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน ใน
ระดับมากที่สุด

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
คุณภาพ สวยงาม ส าหรับเปน็
สถานที่จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

365 กอ่สร้างถนน 
คสล. โรงเรียน
ปากช่องพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้ใน
การจราจรภายในโรงเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
ปากช่องพทิยาคม ขนาดกวา้ง 5 เมตร
 ยาว 196 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
 980 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม ก าหนด)

615,000 ครู บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีถนนที่ใช้ใน
การจราจรภายในโรงเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

366 ปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียน
ปากช่องพทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราวใหม้ีสภาพ
เหมาะสมกบัการใช้จดักจิกรรม
การเรียนการสอน

1. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
ชั่วคราว กวา้ง 10 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา)

490,000 ครู บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนชั่วคราว
ที่มีสภาพเหมาะสมกบัการใช้
จดักจิกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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367 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 - โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

368 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมจดัซ้ือวสัดุส านักงาน
สนับสนุนการจดัการศึกษา
2.วสัดุฝึกงานส าหรับนักเรียน
3.ศูนยว์ชิาการโรงเรียนด้านหอ้งสมุด
4.ค่าสาธารณูปโภค
5.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ 
                 ฯลฯ

1,541,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา
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369 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.มีศูนยเ์รียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน ครู บคุลากรและ
บคุคลทั่วไป
2.จดักจิกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น ใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใหค้ าแนะน า
เกีย่วกบัแหล่งท่องเที่ยวใน
ท้องถิน่
4.ครูจดักจิกรรมการเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงสามารถไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่มี
ความรู้  ตระหนักถงึพษิภยั
และหา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
พระทองค า

วทิยา
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370 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
พระทองค าวทิยา

1.  เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต 
2.  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครู มีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียน
พระทองค า

วทิยา 
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

371 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 1 (106 ต)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 
(106 ต) ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 
(106 ต)
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  มีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยัต่อการ
จดัการเรียนการสอน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เอือ้
ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน อยูใ่นสภาพที่มั่นคง 
แขง็แรง ปลอดภยัต่อการ
จดัการเรียนการสอน และการ
จดักจิกรรมต่าง ๆ

โรงเรียน
พระทองค า

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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372 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
พระทองค าวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนพระทองค าวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
พระทองค า

วทิยา
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     2.1 แผนงานการศึกษา
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373 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.ศูนยพ์ฒันาวิชาการงานหอ้งสมุด
13.พฒันาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
พระทองค าวิทยา

5,525,400 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

402






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)
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374 ซ่อมแซม
หอประชุม แบบ 
100/27 
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

ซ่อมแซมหอประชุม แบบ 
100/27 ใหม้ีสภาพแขง็แรง 
มั่นคง สะอาดสวยงาม 
ปลอดภยัอยูใ่นสภาพที่พร้อมใช้
งาน

ซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27 
โรงเรียนพระทองค าวทิยา (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม. ก าหนด)

150,000 1.อาคารเรียน 
แบบ 100/27 มี
ความแขง็แรง 
มั่นคง สวยงาม 
ปลอดภยั 
2.นักเรียน ครู 
บคุลากร มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

อาคารหอประชุม แบบ 
100/27 ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมใหม้ีสภาพแขง็แรง 
มั่นคง สะอาด สวยงาม อยูใ่น
สภาพที่พร้อมใช้งาน

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

375 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง 
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

เพือ่กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตรอบ
บริเวณโรงเรียนใหม้ีความมั่นคง
แขง็แรง ปลอดภยั

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบเซาะร่อง 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม. ก าหนด)

1,000,000 โรงเรียนมีร้ัว
คอนกรีตที่มั่นคง 
แขง็แรงล้อมรอบ
บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตที่มั่นคง 
แขง็แรงล้อมรอบบริเวณ
โรงเรียนเพือ่ความปลอดภยั
แกน่ักเรียน และทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

376 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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377 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่มืออาชีพ
3.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภาพการ
บริหารจดัการ
4.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา
5.ค่าสาธารณูปโภค
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

1,179,150 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

404
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378 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนมะค่า
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนมะค่า
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

379 ปรับปรุงหอ้งน้ า
นักเรียน โรงเรียน
มะค่าวทิยา

เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ านักเรียน ให้
สวยงาม สะอาด ปลอดภยั และ
อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

1.ร้ือถอนกระเบือ้งหลังคา โครง
หลังคาไม้
2.ร้ือถอนระบบไฟฟา้
3.ร้ือถอนประตูหอ้งน้ าเดิมพร้อมวงกบ
4.ร้ือถอนกระเบือ้งพืน้-ผนัง
5.พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
6.เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.
7.แปส าเร็จรูป
8.หลังคาเหล็กรีดลอน
9.สกรูยดึหลังคา
10.สีกนัสนิม น้ ามันสน   ฯลฯ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีหอ้งน้ านักเรียน ที่
เหมาะกบัการใช้งาน สวยงาม 
สะอาด ปลอดภยั พร้อมใช้
งานอยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(บาท)

2562 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

380 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนมะค่าวทิยา มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมะค่า
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

381 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

 1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

4,533,000 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมะค่า
วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา
12. โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่ครูมืออาชีพ
13. โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

382 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ใหส้วยงาม 
สะอาด เปน็ระเบยีบ เรียบร้อย 
ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งานอยูเ่สมอ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนมะค่าวทิยา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 บคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค์สวยงาม สะอาด 
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย 
ปลอดภยั พร้อมใช้งาน

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

383 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน 
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

1. เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน
2. เพือ่ความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของทางราขการ
3. เพือ่ความเปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

กอ่สร้างร้ังโรงเรียนขนาดความสูง 
2.10 ม. ยาว 153 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

372,000 ร้อยละ 90 
นักเรียนและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจร้ัวโรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน

1. โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตกอ่
อฐิบล็อกได้มาตรฐาน
2. โรงเรียนมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย สวยงาม
และมีมาตรฐาน

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

384 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนมะค่า
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

385 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาศักยภาพการเรียนสู่
ความเปน็เลิศ
2.กจิกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์
3.กจิกรรมสวสัดิการอาหารและค่า
พาหนะแกน่ักเรียนที่ด้อยโอกาส
4.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่มืออาชีพ
5.กจิกรรมพฒันาอนิเตอร์เนตโรงเรียน
 (อนิเตอร์เนตนโยบายผู้บริหาร )
6.การพฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   ฯลฯ

976,300 976,300 976,300 976,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

มัธยมบงึปรือ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

386 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติในสถานศึกษา
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวในสถานศึกษา จ านวน 1
 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

387 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร
2.เพือ่ใหก้ารสัญจรภายใน
โรงเรียนใหม้ีความสะดวกและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน  ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 850 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 1. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 
เมตร
2. ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 
80

โรงเรียนมีถนนใช้ในการ
เดินทางสัญจรภายในโรงเรียน
ที่มีความสะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

388 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108 ล 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง 
และปลอดภยั
2. เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

1. ร้ือถอนประตูบานเปดิไม้ ขนาด 
0.90x2.00 ม.
2. ติดต้ังประตูบานสวงิ ขนาด 
0.90x2.00 ม.
กระจกสีชา 6 มม. กรอบบาน-วงกบ 
อบขาว
3. ติดต้ังเหล็กดัดสแตนเลส พร้อมราง
เล่ือน ขนาดช่องละ 2.00x2.00 ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

389 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนมัธยมบงึปรือ มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

390 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
13.โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศด้านวชิาการ

2,879,238 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

391 ปรับปรุงปู
กระเบือ้งพืน้เซรา
มิก 12"x12" 
อาคารเรียน 
108ล โรงเรียน
มัธยมบงึปรือ

เพือ่ปรับปรุงปพูืน้กระเบือ้ง 
อาคารเรียน 108ล ใหเ้รียบร้อย
 สวยงาม และปลอดภยัได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"x12" อาคารเรียน 108 ล. 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 277 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
นักเรียน ครู 
บคุลากรและผู้มา
ติดต่อ

โรงเรียนมัธยมบงึปรือ ได้
ปรับปรุงและปพูืน้กระเบือ้ง
อาคารเรียน ใหเ้รียบร้อย 
สวยงามและปลอดภยัได้
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

392 โครงการพฒันา
และส่งเสริม
กจิกรรมการ
เรียนรู้การ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยือ่พชื

1.เพือ่จดัซ้ือ วสัดุ อปุกรณ์ และ
สารเคมีส าหรับจดักจิกรรม
พฒันาและส่งเสริมกจิกรรมการ
เรียนรู้การเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่
2.เพือ่ใหน้ักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษาและ
บคุคลทั่วไปเขา้ใจเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ที่ถกูต้อง
3.เพือ่พฒันาโรงเรียนใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้การเพาะเล้ียง
เนื้อเยือ่ที่มีคุณภาพ

โรงเรียนมีกจิกรรมพฒันาและส่งเสริม
กจิกรรมการเรียนรู้การเพาะเล้ียง
เนื้อเยือ่พชื เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่พชื วสัดุ
 อปุกรณ์และสารเคมี จ านวน 1 หอ้ง

172,213 1.นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา และบคุคล
ทั่วไปมีความรู้
ความเขา้ใจใน
หลักการและ
เทคนิควธิกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่
พชืที่ถกูต้อง
2.โรงเรียนมัธยม
บงึปรือเปน็แหล่ง
เรียนรู้การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่
พชื

1.นักเรียน ครู บคุลากรและบุ
คลทั่วไปมีความรู้ความเขา้ใจ
ในหลักการและเทคนิควธิกีาร
เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ที่ถกูต้อง
2.โรงเรียนมัธยมบงึปรือเปน็
แหล่งเรียนรู้การเพาะเล้ียง
เนื้อเยือ่

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา
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ตวัชี วัด
(KPI)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

393 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนามฟตุ
ซอลที่ได้ มาตรฐาน ส าหรับการ
จดัการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนามกฬีา
ฟตุซอลที่ได้มาตรฐาน และ
สามารถใหบ้ริการแกน่ักเรียน ครู
 และประชาชนในพืน้ที่ได้

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

492,000 ครู บคุลากร 
นักเรียน ตลอดจน
ผู้มาใช้บริการ
สนามฟตุซอลของ
โรงเรียน มีความ
พงึพอใจ ต่อการใช้
งาน สนามฟตุซอ
ลของโรงเรียน 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป

1.นักเรียนได้ฝึกปฏบิติัในการ
เล่นกฬีาฟตุซอล ได้อยา่งเต็มที่
 และมีประสิทธภิาพ
2.ครู บคุลากร นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนในพืน้ที่ ได้
ใช้บริการสนามฟตุซอลของ
โรงเรียน
3.การบริหารและการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเปน็ไป
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

394 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรภายในโรงเรียน
2.เพือ่กอ่สร้างทางเดินเท้าแบบ
มีหลังคา ภายในสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนของคณะ
ครูและนักเรียน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

320,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีความ
พงึพอใจในการใช้
ทางเดินเท้าสัญจร
แบบมีหลังคา 
ภายในสถานศึกษา

1.โรงเรียนมัธยมบงึปรือมีการ
คมนาคมภายในสถานศึกษา 
ที่สะดวก ปลอดภยั
2.นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนมัธยม
บงึปรือมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้
3.โรงเรียนมีทางเดินเท้าแบบ
มีหลังคาที่ได้มาตรฐาน เพือ่
ความปลอดภยั

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

395 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
 โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกภายในสถานศึกษา 
ขนาดวา้ง 6 เมตร ยาว 223 
เมตร
2.เพือ่ใหก้ารสัญจรภายใน
บริเวณสถานศึกษาสะดวก 
ปลอดภยัเพิม่ขึน้

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
223 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1338 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ 
อบจ.นม.ก าหนด)

390,000 1.โรงเรียนมัธยม
บงึปรือมีถนน
ส าหรับการ
คมนาคมที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 1 เส้น
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมัธยมบงึปรือ มี
การคมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภยั และมีประสิทธภิาพ
2.นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนมัธยม
บงึปรือ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

396 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีต ยาว 
159 เมตร 
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่ปรับปรุงสภาพทั่วไป
ภายในบริเวณโรงเรียนใหน้่าดู 
น่าอยู ่และน่าเรียน
2.เพือ่จดัพืน้ที่และวางผังให้
ถกูต้อง
3.เพือ่ไม่ใหเ้กดิความเล่ือมล้ า 
ในการอา้งสิทธขิองพืน้ที่
4.เพือ่ใหค้วามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามของ
สถานศึกษา

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต ยาว 159 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

300,000 1.โรงเรียนมัธยม
บงึปรือมีร้ัวกัน้
อาณาเขตที่มี
คุณภาพ ได้
มาตรฐาน สวยงาม
 ชัดเจน
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรใน
สถานศึกษา และผู้
มาติดต่อราชการมี
ความประทับใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมัธยมบงึปรือมีร้ัว
ส าหรับกัน้อาณาเขตพืน้ที่ที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีสถานที่ส าหรับ
แสดงอาณาเขตชัดเจน
3.เกดิความประทับใจแก่
นักเรียน ครู บคุลากรใน
สถานศึกษาและผู้พบเหน็

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

397 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 - โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตวัชี วัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

398 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาทักษะวชิาชีพ
2.การจา้งเหมาบริการงานการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน
3.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน
ตามศักยภาพความสามารถผู้เรียน
4.จดัหาน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
ยานพาหนะเพือ่สนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน
5.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและภมูิปญัญา
ท้องถิน่
6.กจิกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
กฬีา-กรีฑา
7.กจิกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรี-นาฎศิลป์
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

660,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

399 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติในสถานศึกษา 
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จ านวน 1 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

400 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่
ถาวร โรงเรียน
ประดู่วฒันา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่ถาวร ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง พร้อมบริการแก่
ผู้เรียนและบคุลากร

ติดต้ังวสัดุมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน
  Metal sheet หนา 0.3 มม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมัธยมประดู่วฒันา
มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่มีความมั่นคงแขง็แรง พร้อม
บริการแกผู้่เรียนและบคุลากร

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

401 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนประดู่
วฒันา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนมัธยมประดู่วฒันา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

402 ขยายเขตเพิม่
ขนาดหม้อแปลง
ไฟฟา้ โรงเรียน
มัธยมประดู่วฒันา

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการขยายเขตเพิม่ขนาด
หม้อแปลงไฟฟา้

ขยายเขตเพิม่ขนาดหม้อแปลง
1. ปริมาณงานขยายเขตฯ
   1.1 แผนกแรงสูงภายนอก
   - ปกัเสาคอนกรีตขนาด 12.20 
เมตร จ านวน 1 ต้น (พร้อมอปุกรณ์
ประกอบหวัเสา)
   1.2 แผนกแรงสูงภายใน
   - ปกัเสาคอนกรีตขนาด 12,12.20
 เมตร จ านวน 4,1 ต้น
   - พาดสายบนเสาด้วยสายเคเบิล้
อากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จ านวน 3 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
  1.3 แผนกร้ือถอนหม้อแปลงภายใน
   - ร้ือถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 
50 เควเีอ จ านวน 1 เคร่ือง

648,957.05 ครู บคุลากร
ทางการศึกษามี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 
80

มีระบบไฟฟา้ที่มีขนาด
เพยีงพอต่อปริมาณการใช้
บริการ มีประสิทธภิาพและ
ความปลอดภยั

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 1.4 แผนกหม้อแปลงภายใน
   - ติดต้ังหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 
250 เควเีอ จ านวน 1 เคร่ือง
 1.5 แผนกร้ือถอนแรงต่ าภายใน
   - ร้ือถอนเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร
 จ านวน 5 ต้น
  - ร้ือถอนสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน 
พวีซีี. ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จ านวน 4 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
  1.6 แผนกแรงต่ าภายใน
   - พาดสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน พวีซีี .
 ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 4
 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
2. ค่าใช้จา่ยขยายเขตฯ
3. แผนกมิเตอร์
  3.1 ติดต้ังมิเตอร์แรงต่ า ระบบ 3 
เฟส ประกอบ ซีที.เรโช ขนาด 400/5
 แอมป ์จ านวน 1 เคร่ือง
  3.2 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟา้
(ตามแบบประมาณการการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอด่านขนุทด )

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

403 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ความสามารถผู้เรียน
13.ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา-กรีฑา
14.พัฒนาทักษะวชิาชีพ
15.ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี-นาฏศิลป์
16.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิน่

4,175,400 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
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404 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 216ล 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

เพือ่ทาสีอาคารเรียน 216 ล ให้
สวยงามน่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล
 ทาสีน้ าอะคริลิค จ านวน 1350 ตร.
ม. จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของครู 
ผู้เรียน และ
บคุลากรโรงเรียน
มัธยมประดู่วฒันา

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

405 ขดุลอกสระน้ า 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสถานที่กกั
เกบ็น้ าเพือ่ใช้ในสถานศึกษา
2.เพือ่ใหส้ามารถรองรับ
สถานการณ์น้ าท่วมขงัและ
สามารถระบายน้ าได้ รวดเร็วไม่
กอ่ใหเ้กดิปญัหาน้ าท่วม

ขดุลอกสระน้ าขนาดกวา้ง 63 ม. ยาว
 200 ม. ลึก 3.50 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

498,000 1.โรงเรียนมีสระน้ า
ไวใ้ช้ในการ
อปุโภค-บริโภคใน
สถานศึกษา อยา่ง
น้อย 1 แหง่
2.นักเรียนได้
พฒันาการเรียน
ด้านการเกษตรใน
สถานศึกษาอยา่ง
น้อย ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีสระน้ าเพือ่ใช้ใน
การกกัเกบ็น้ าใขใ้นโรงเรียน 
และใช้ท าการเกษตร
2.ครูและนักเรียนมีน้ าไวใ้ช้
ตลอดทั้งป ีรวมถงึประชาชนที่
อยูใ่นละแวกใกล้เคียง

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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406 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่สร้างโรงจอดรถ
อเนกประสงค์และตู้ยามหน้า
โรงเรียนใหก้บันักเรียน และ
ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ
2.เพือ่พฒันาอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมและใหใ้ช้งานได้อยา่ง
คุ้มค่า

ด าเนินการท าที่จอดรถจกัรยานยนต์ 
ขนาดกวา้ง 4x16 ม. และตู้ยามขนาด
 4x4 ม. จ านวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอยีดของอบจ .นม.ก าหนด)

200,000 1.โรงเรียนมีโรง
จอดรถ
อเนกประสงค์ 
อยา่งน้อย 1 แหง่
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรและผู้
ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความพงึพอใจ
ในการใช้โรงจอด
รถอเนกประสงค์
ในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 
80

1.นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ที่มาติดต่อราชการมีที่จอดรถ
อเนกประสงค์อยา่งปลอดภยั
2.โรงเรียนมีปอ้มยามเพือ่
รักษาความปลอดภยัของ
สถานที่ราชการ

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

407 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดู่วฒันา

เพือ่ปรับปรุงถนนคอนกรีตใช้ใน
การสัญจรได้อยา่งสะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 810 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

496,000 1.โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 อยา่งน้อย 1 
เส้นทาง
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรและผู้
ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความพงึพอใจ
ในการสัญจร 
อยา่งน้อยร้อยละ 
80

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันามีถนนคอนกรีตใช้
สัญจรภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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408 ปรับปรุงหอ้งน้ า
อาคาร โรงเรียน
มัธยมประดู่วฒันา

1.เพือ่ใหห้อ้งน้ าหอ้งส้วมของ
นักเรียนสามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.เพือ่ใหห้อ้งน้ า หอ้งส้วม
เพยีงพอต่อการใช้งานของ
นักเรียน

ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร จ านวน 1 แหง่
 (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

100,000 1.โรงเรียนมีหอ้งน้ า
 หอ้งส้วม บริการ
เพิม่อยา่งน้อย 1 
แหง่
2.นักเรียนได้รับ
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการ
หอ้งน้ าหอ้งส้วมใน
สถานศึกษาอยา่ง
น้อย ร้อยละ 80

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันามีหอ้งน้ าที่สะดวก
ต่อการใช้งาน

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

409 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถยนต์ 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่สร้างที่จอดรถยนต์ให้
ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ
2.พฒันาอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมและใหใ้ช้งานได้อยา่ง
คุ้มค่า

กอ่สร้างอาคารโงจอดรถยนต์ ขนาด
กวา้ง 7 ม. ยาว 25 ม. พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 175 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

300,000 1.โรงเรียนมีที่จอด
รถยนต์ส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 
อยา่งน้อย 1 แหง่
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรและผู้
ที่มาติดต่อราชการ
สามารถใช้ที่จอด
รถยนต์ใน
สถานศึกษาอยา่ง
น้อย ร้อยละ 80

1.ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อ
ราชการมีที่จอดรถยนต์ที่
สะดวก ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีที่จอดรถส าหรับ
ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ 
และมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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410 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

411 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ ปริ
สุทโธ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาความเปน็เลิศทาง
วชิาการ นันทนาการและทักษะชีวติ
2.กจิกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง
3.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่มืออาชีพ
4.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.สวสัดิการอาหาร และค่าพาหนะแก่
นักเรียนที่ด้อยโอกาส
6.ส่งเสริมการจดัการด้านยานพาหนะ
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                   ฯลฯ

1,116,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ 
ปริสุทโธ

428






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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412 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณปริ
สุทฺโธ  (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1. เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2. เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่น
ในสถานศึกษา 
3. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทฺโธ

429






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

413 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราว
กึง่ถาวรโรงเรียน
มัธยมหลวงพอ่คูณ
ปริสุทฺโธ

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรียน ใหม้ีสภาพมั่นคงแขง็แรง 
และสวยงาม
2.เพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ติดต้ังฝ้ายบิซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบ
เรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทฺโธ
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

414 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณปริ
สุทฺโธ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนมัธยมหลวงพอ่คูณ 
ปริสุทฺโธ มีระบบการบริหาร
จดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เน็ตที่มีเสถยีรภาพ
และมีความเร็วสูง มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการศึกษา เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทฺโธ

430






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

415 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณปริ
สุทโธ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง)
13.กิจกรรมพฒันาความเปน็เลิศทางด้าน
วชิาการและนันทนาการ

5,310,800 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ

431






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

416 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่
ถาวร โรงเรียน
มัธยมหลวงพอ่
คูณปริสุทโธ

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรียนกึง่ถาวรใหม้ีสภาพมั่นคง
แขง็แรง และสวยงาม 
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว
กึง่ถาวร พืน้ปกูระเบือ้งเคลือบเซรามิค
 ขนาด 12"x12" จ านวน 320 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร้อยละของความ
พงึใจของผู้ใช้บริการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนชั่วคราว
กึง่ถาวร ที่มีความมั่นคงและ
ปลอดภยั และมีสภาพเอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

417 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
มัธยมหลวงพอ่
คูณ ปริสุทฺโธ

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพือ่ใหค้วามสะดวก
ในการสัญจรของนักเรียน ครู
และบคุลากรทางการศึกษา และ
ผู้รับบริการ
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถานศึกษาใหม้ี
ทัศนียภาพที่สวยงาม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 810 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

496,000 1.โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจดัท าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ใช้ในการสัญจร
สะดวกและปลอดภยั
2.นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้รับบริการ
 มีความปลอดภยั

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

418 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ ปริ
สุทฺโธ

1.เพือ่จดัท าโรงจอด
รถจกัรยานยนต์ส าหรับนักเรียน
เพือ่ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน
ในการดูแลความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของนักเรียน
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถานศึกษาใหม้ี
ทัศนียภาพที่สวยงาม

กอ่สร้างโรงจอดรถจกัรยานยนต์
ส าหรับนักเรียน ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว
 45 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 315 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

495,000 1.โรงเรียนมีโรง
จอด
รถจกัรยานยนต์
ส าหรับนักเรียน
2.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจดัท าโรงจอด
รถจกัรยานยนต์
ส าหรับนักเรียน

1.โรงเรียนมีโรงจอด
รถจกัรยานยนต์ส าหรับ
นักเรียนเพือ่ใหม้ีคุณภาพและ
ดูแลปลอดภยัในทรัพยสิ์นของ
นักเรียน
2.นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความไวว้างใจกบัทางโรงเรียน
มากยิง่ขึน้

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

419 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีต ยาว 
265 เมตร 
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ ปริ
สุทฺโธ

1.เพือ่จดัท าร้ัวคอนกรีต
โรงเรียนด้านทิศเหนือ ใหม้ี
ความปลอดภยั สภาพมั่นคง
แขง็แรง
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถานศึกษาใหม้ี
ทัศนียภาพที่สวยงาม

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 1.โรงเรียนมีร้ัว
คอนกรีต
2.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจดัท าร้ัว
คอนกรีต

1.โรงเรียนมีร้ัวที่มีความมั่นคง
 แขง็แรง และสวยงาม
2.นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และโรงเรียนมี
ความปลอดภยั

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

420 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณปริ
สุทโธ

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณ

ปริสุทโธ
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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421 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะ
อาชีพ
2.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ นันทนาการ และทักษะชีวติ
3.กจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
4.กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด
5.กจิกรรมสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอน
6.ค่าอนิเตอร์เนตนโยบายผู้บริหาร
7.กจิกรรมส่งเสริมประสิทธภิาพการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
8.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
9. ค่าสาธารณูปโภค
10.การบริหารจดัการขยะ
อยา่งครบวงจร
11.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ
                 ฯลฯ

1,411,900 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

มาบตะโก
พทิยาคม
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รับผิดชอบหลัก

422 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"สถานศึกษาพอเพยีง"สู่"ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.การสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 
1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนย์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา 
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู่"
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา อยา่ง
น้อย  1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
มาบตะโก
พทิยาคม
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423 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ  ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั
 และสวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้
2.นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ได้รับความ
ปลอดภยัในการใช้อาคารเรียน

โรงเรียน
มาบตะโก
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

424 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ  
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนมาบตะโกพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
มาบตะโก
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

425 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

4,333,000 ร้อยละ 80 
นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(KPI)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ทักษะอาชีพ
13.โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ นันทนาการ และทักษะ
ชีวติ
14.โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด
15.โครงการการบริหารจดัการขยะ
อยา่งครบวงจร
16.โครงการสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

426 ปรับปรุงทาสี 
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ใหส้วยงาม
 น่าดูน่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนการ
สอน

ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก จ านวน 
1,450 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

150,000 1.อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ทาสีน้ า
พลาสติกภายนอก
2.นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม น่าดู น่าอยู ่
เอือ้ต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

427 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
2.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
ของนักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
 ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 165 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

499,000 1.นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาและ
ทรัพยสิ์นของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภยัในชีวติ 
ร้อยละ 95
2.นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
จากการกอ่สร้างร้ัว คสล . 
โรงเรียนมาบตะโกพทิยาคม

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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428 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่สร้างหลังคาทางเดินเชื่อม
ระหวา่งอาคารเรียน ปอ้งกนัแดด
 ฝนและความปลอดภยัในชีวติ
ใหก้บันักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
2.เพือ่ใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนของนักเรียน ครูและ
บคุลากรโรงเรียนมีประสิทธภิาพ
ยิง่ขึน้

1.กอ่สร้างหลังคาทางเดินโรงเรียน
มาบตะโกพทิยาคมขนาดกวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 250 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

493,000 1.โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคมมี
หลังคาทางเดิน 
ขนาดกวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 250 
เมตร
2.นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคมมี
หลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคมเชื่อมระหวา่ง 
อาคารเรียน ป้องกันแดด ฝน
และความปลอดภัยในชีวติให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชนที่มาใช้
บริการสถานที่ภายโรงเรียน 
2.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติมีสุขภาพและ
พลานามัยที่ดีท าให้นักเรียนมา
เรียนสม่ าเสมอ
3.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการสถานศึกษา

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

429 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 - โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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430 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้าน
วชิาการ
2.กจิกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
3.กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
แขง่ขนักฬีานักเรียน
4.กจิกรรมค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
5.กจิกรรมค่ายพฒันาทักษะนักเรียน
เพือ่สร้างความเขม้แขง็และการ
แกป้ญัหายาเสพติด
6.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
เชื่อมโยงอนิเตอร์เนต
7.ส่งเสริมค่าสาธารณูปโภค
8.บริหารจดัการค่าน้ ามันรถยนต์
9.ค่าอาหาร/พาหนะ (เพิม่เติม)
10.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
                ฯลฯ

1,241,980 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เมืองยางศึกษา
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431 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง" 
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไป
ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
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432 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโครง
หลังคาอาคารชั่วคราวกึง่ถาวรที่
ช ารุดทรุดโทรมใหส้ามารถใช้
งานได้
2.เพือ่ใหส้ามารถใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนได้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการ
ใช้อาคาร

อาคารชั่วคราวกึง่ถาวรซ่ึงเปน็
อาคารอนุสรณ์ของโรงเรียน
เมืองยางศึกษาที่ช ารุดทรุด
โทรมสามารถกลับมาใช้จดัการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

433 สร้างร้ัวโรงเรียน 
ยาว ๑๗๐ เมตร 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่สร้างร้ัวโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษาที่เหลือความยาว 170 
เมตร
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีร้ัวรอบขอบ
ชิดส าหรับปอ้งกนัทรัพยสิ์นของ
ทางราชการอกีทั้งความ
ปลอดภยัของนักเรียนและ
บคุลากร

สร้างร้ัวโรงเรียนเมืองยางศึกษา ความ
ยาว 170 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 มีร้ัวรอบขอบชิด
ส าหรับปอ้งกนั
ทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ ความ
ปลอดภยัของ
นักเรียนและ
บคุลากร

โรงเรียนมีร้ัวรอบขอบชิดที่
ชัดเจนส าหรับปอ้งกนั
ทรัพยสิ์นของทางราชการและ
สร้างความปลอดภยัใหก้บั
นักเรียนและบคุลากรโรงเรียน
เมืองยางศึกษา

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

434 โครงการกอ่สร้าง
ทางเดินเท้า
พร้อมหลังคาคลุม

1.เพือ่สร้างหลังคาทางเดินเท้า
พร้อมหลังคาคลุม กนัแดดกนัฝน
เชื่อมระหวา่งอาคารเรียน
2.เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนได้มีประสิทธภิาพ
มากขึน้

สร้างหลังคาทางเดินเท้าพร้อมหลังคา
คลุม กวา้ง 2 เมตร ยาว 160 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

โรงเรียนมีหลังคาทางเดินเท้า
พร้อมหลังคาคลุมกนัแดดกนั
ฝนเชื่อมระหวา่งอาคารเรียน
ช่วยใหก้ารจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธภิาพ
มากขึน้

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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435 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 ชั้น 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่ใหอ้าคารเรียนสะอาด ร่ม
ร่ืน สวยงาม เปน็ระเบยีบ น่าอยู่
 น่าเรียนและปลอดภยั
2.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนใหม้ีความมั่นคง คงทน 
แขง็แรง พร้อมส าหรับการใช้งาน
3.เพือ่ใหอ้าคารเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โดย
1. ร้ือฝ้าเพดานชั้นที่ 1 พร้อมติดต้ัง
ใหม่
2. ติดต้ังวงกบประตูหอ้งน้ าพร้อม
บานและอปุกรณ์
3. เปล่ียนกอ๊กน้ าอา่งล้างมือ
4. ทาสี ภายนอก , ภายใน
5. ซ่อมฝ้าภายในชั้นที่ 4
6. ซ่อมรูระบายน้ ากนัสาด
              ฯลฯ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียน น่า
เรียนปลอดภยั ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหม้ีความ
มั่นคง คงทน แขง็แรง พร้อม
ส าหรับการใช้งานเหมาะสม
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

436 ปรับปรุงอาคาร
เรียน  216 ล 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 216 ล ใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได้ในสภาพที่ดี  และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน  216 ล
1.สกดัพืน้เดิม 
2.ปกูระเบือ้งพืน้หอ้ง
3.ปกูระเบือ้งพืน้ระเบยีง
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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437 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนเมืองยางศึกษา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

438 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา ของ
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้าน
วชิาการ
13. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
14. โครงการพฒันาผู้เรียนใหม้ีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา

6,037,280 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

446






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)
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     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

439 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 ชั้น (12
 หอ้งเรียน) 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.  เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน ใหม้ี
ความแขง็แรงและปลอดภยั  
2.  เพือ่อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หอ้งเรียน มีความสวยงามเอือ้
ต่อการจดัการเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (12 
หอ้งเรียน) (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 1. อาคารเรียน 4 
ชั้น12 หอ้งเรียน   
  ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ทาสีน้ าอะคิลิค 
ภายนอกและ
ภายใน  2. 
นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอือ้ต่อการจดัการ
เรียนรู้

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

440 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1. เพือ่สร้างหอ้งน้ าใหม้ีจ านวน
เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน
2. เพือ่ใหน้ักเรียนได้ใช้หอ้งน้ าที่
สะอาด ถกูสุขลักษณะและ
ปลอดภยั

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 32 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ . 
นม.ก าหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรและ 
ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีหอ้งน้ านักเรียน
ที่ปลอดภยั สวยงาม เอือ้ต่อ
การใช้บริการ
2. นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองมี
ความพงึพอใจต่อหอ้งน้ าของ
โรงเรียน

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ

441 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1. เพือ่สร้างสนามฟตุซอลคอน
กรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตราฐาน 
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้
2. เพือ่รองรับการจดักจิกรรม
ของนักเรียนและชุมชุนในเขต
บริการ

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 46 
เมตร
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ . 
นม. ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
บคุลากร และ
ผู้ใช้บริการ มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีสนามฟตุซอลที่
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้
2. นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองมี
ความพงึพอใจ

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

442 กอ่สร้างสนามเป
ตองโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1. เพือ่สร้างสนามเปตองที่เอือ้
ต่อการจดัการเรียนรู้
2. เพือ่รองรับการจดักจิกรรม
ของนักเรียนและชุมชุนในเขต
บริการ

กอ่สร้างสนามเปตอง ขนาดกวา้ง 18 
เมตร ยาว 26 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 90 ของ
ความพงึพอใจของ
นักเรียน ครู 
บคุลากร ผู้ใช้บริการ

1. โรงเรียนมีสนามเปตองที่มี
ความปลอดภยั สวยงาม  เอือ้
ต่อการจดัการเรียนรู้
2. นักเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองมี
ความพงึพอใจ

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ

443 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต
ถนนภายใน
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1. เพือ่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในโรงเรียน
2. เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนใหน้่าเรียนรู้มาก
ขึน้

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก
คอน
กรีตถนนภายในโรงเรียน ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 360 เมตร
 หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1800
 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

495,000 495,000 495,000 นักเรียน ครู 
บคุลากร 
ผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนเกีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจร้อย
ละ 90

1. โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต
2. การท ากจิกรรม การ
คมนาคม ในโรงเรียนมีความ
สะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สน.การช่าง
สน.การศึกษาฯ

444 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

445 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต
2.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
3.กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด
4.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะ
อาชีพ
5.กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
7.อินเตอร์เนตนโยบายผู้บริหาร
8.กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
9.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
10.ส่งเสริมค่าสาธารณูปโภค
11.การบริหารจัดการขยะอย่างครบ
วงจร
12.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ  
                     ฯลฯ

1,762,980 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ล าพระเพลิง
พทิยาคม

449






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

446 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ล าพระเพลิง
พทิยาคม

450






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

447 ปรับปรุงซ่อมแซม
 ทาสีอาคารโรง
ฝึกงาน แบบ 
ปบบ 102/27  
จ านวน 2 หลัง 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี
อาคารโรงฝึกงาน แบบ ปบบ 
102/27 ใหส้วยงาม มีความ
ปลอดภยั มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนรู้ และการ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
2.เพือ่ใหอ้าคารโรงฝึกงานได้รับ
การดูแลพร้อมใช้งานได้อยูเ่สมอ

อาคารโรงฝึกงาน จ านวน 2 หลัง งาน
ทาสี จ านวน 1,650 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ  90

1.โรงเรียนมีอาคารโรงฝึกงาน
ที่มีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั  
2.บริเวณอาคารโรงฝึกงานมี
ความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
เหมาะส าหรับจดักจิกรรมการ
เรียนรู้

โรงเรียน
ล าพระเพลิง
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

448 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนล าพระเพลิงพทิยาคม
 มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
ล าพระเพลิง
พทิยาคม

451






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

449 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

5,617,280 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม

452






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษาพฒันาศักยภาพ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา  
13.ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษาเพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา (ค่ายทักษะวชิาการ 8 กลุ่ม
สาระ)

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม

450 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
ฝึกงาน (ปบบ) 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
โรงฝึกงานใหส้วยงาม มีความ
ปลอดภยั ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
และปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
2.เพือ่ใหส้ภาพอาคารโรงฝึกงาน
ได้รับการดูแล และเอือ้ต่อการ
เรียนรู้

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกงาน 
(ปบบ) โรงเรียนล าพระเพลิงพทิยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน มี
ความสวยงามเอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู้

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

453






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

451 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่สร้างหลังคาเชื่อมระหวา่ง
อาคารเรียน ปอ้งกนัแดดและฝน
ใหก้บันักเรียนและครู 
2.เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

กอ่สร้างหลังคาคุมทางเดิน -ทางเท้า 
คสล. ขนาดพืน้ที่ 250 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

270,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจหลังคาเชื่อม
ระหวา่งอาคาร
เรียนในการ
ปอ้งกนัแดดและฝน
 ร้อยละ ๙๕

1.มีหลังคาเชื่อมระหวา่ง
อาคารเรียน ปอ้งกนัแดดและ
ฝนใหก้บันักเรียนและครู
2.การจดักจิกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธภิาพยึง่ขึน้

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

452 กอ่สร้างร้ัว 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่รักษาความปลอดภยัของ
สถานที่ราชการ ปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์บริเวณ
โดยรอบอาคารที่ท าการและให้
มีทัศนียภาพที่สวยงาม

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนล าพระเพลิงพทิยา
คม ขนาดความสูง 2.10 เมตร ยาว 
228.00 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

450,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจต่อการ
สร้างร้ัวเพือ่สร้าง
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
ของโรงเรียน ร้อย
ละ ๙๕

มีร้ัวแสดงถงึอาณาเขตบริเวณ
ใหเ้ปน็สัดส่วน

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

454






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

453 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนล า
พระเพลิงพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงสภาพทั่วไป
ภายในบริเวณโรงเรียนใหน้่าดู 
น่าอยู ่และน่าเรียนเหมาะสม
ตามสภาพในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน
2.เพือ่พฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอน ทักษะการเล่น
กฬีาของนักเรียน

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 21 เมตร ยาว
 32 เมตร หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่
น้อยกวา่ 672 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

490,000 1.ครูและนักเรียน 
มีความพงึพอใจ
ร้อยละ ๙๕ ลาน
เอนกประสงค์
ส าหรับการจดั
กจิกรรมการเรียน 
น่าอยู ่น่าเรียน
2.ชุมชนและ
โรงเรียนน ามาใช้
ท ากจิกรรมที่เกดิ
ประโยชน์ได้อยา่ง
สูงสุด

สภาพแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียนสวยงาม น่าอยู ่น่าดู 
น่าเรียน ชุมชนและโรงเรียน
น ามาใช้ท ากจิกรรมที่เกดิ
ประโยชน์ได้อยา่งสูงสุด

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

454 กอ่สร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนล า
พระเพลิงพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 95 เมตร 
หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 760 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

450,000 ครู นักเรียน และ
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจในการ
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ร้อยละ 95

โรงเรียนมีถนนที่มีสภาพพร้อม
ใช้งานและปลอดภยัส าหรับ
การใช้เส้นทางในการเรียนการ
สอน

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

455






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

455 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

456 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้าน
วชิาการ
2.กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้เพือ่
เพิม่ทักษะกระบวนการด้านการด ารง
ชีพของนักเรียน สนองนโยบายลดเวลา
เรียนเพิม่เวลารู้
3.จา้งเหมาวทิยากรท้องถิน่ ดนตรี
พืน้เมืองและนาฎศิลป์
4.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้าน
กฬีา
5.การพฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                   ฯลฯ

630,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

456
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

457 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

457
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

458 โครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
โรงอาหาร 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่ปกูระเบือ้งพืน้อาคารโรง
อาหาร โรงเรียนวงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

งานปกูระเบือ้งพืน้อาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม ขนาด 
15.00*30.00 เมตร กระเบือ้งชนิด
ผิวเรียบ ขนาด 30*30 ซม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

220,000 นักเรียน คณะครู  
ผู้บริหาร และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวงั
น้ าเขยีวพทิยาคม 
ร้อยละ 95  มี
ความพงึพอใจต่อ
การซ่อมแซม
ปรับปรุงโรงอาหาร

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคมมี
โรงอาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
สะอาด บรรยากาศเอือ้อ านวย
ต่อการรับประทานอาหารของ
นักเรียน คณะครู และ
บคุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน
วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

459 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีา
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนของ
นักเรียน  ครูและบคุลากรของ
โรงเรียน
2.เพือ่ใหน้ักเรียน  ครู และบคุล
การทางการศึกษามีลานกฬีา
เอนกประสงค์ที่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
3.เพือ่กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์
1. งานลานกฬีาอเนกประสงค์
  1.1 งานปรับที่
  1.2 งานคอนกรีต 240 Ksc
  1.3 งานเหล็กวายเมท 4.00 มม. @
 0.20 ม.
  1.4 งานไม้แบบ
  1.5 งานทรายรองพืน้
  1.6 งานขดัหยาบ
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

281,500 นักเรียน ครู และบุ
คลการทาง
การศึกษา ร้อยละ 
95 มีความพงึ
พอใจต่อการ
กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม 
มีลานกฬีาเอนกประสงค์ ที่
อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อนักเรียน คณะครู 
ผู้บริหาร และบคุคลากร
ทางการศึกษา

โรงเรียน
วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

458






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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460 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 
100/27 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 100/27 ใหม้ีความ
สะอาด สวยงาม เอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอนและ
การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน

งานทาสีอาคาร หอประชุม 100/27
 -งานทาสีปนูเกา่ภายใน
 -งานทาสีปนูเกา่ภายนอก
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
100/27 ที่มีความสะอาด 
สวยงาม เอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
และการจดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน

โรงเรียน
วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

461 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วงัน้ าเขยีว
พทิยาคม
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462 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

6,573,504 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
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9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.กจิกรรมการพฒันากฬีาเซปกั
ตะกร้อ
13.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ 
14.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางด้านกฬีา

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

463 ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน 216
 ล โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่ทาสีอาคารเรียน 216 ล ให้
อยูใ่นสภาพที่เอือ้ต่อการจดัการ
เรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 216 ล จ านวน 
1,260 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

150,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงอาคาร
เรียน 216 ล ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารเรียน 216 ล
 ที่อยูใ่นสภาพเอือ้ต่อการเรียน
การสอน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

464 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราว 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนวงัน้ าเขยีว
พทิยาคม เพือ่ใช้ส าหรับเปน็ที่
พกันักกฬีาในการเขา้ร่วม
กจิกรรมพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว 
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

200,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงหอ้งเรียน
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารที่ปรับปรุงใช้
เปน็ที่พกันักกฬีา

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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465 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม 
(พฒันาและ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านกฬีาเซปกั
ตะกร้อ)

เพือ่พฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาเซปกั
ตะกร้อใหก้บันักกฬีาโรงเรียน
สังกดั อบจ.นม.

นักกฬีาโรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา

63,100 นักกฬีามีความพงึ
พอใจ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

นักกฬีาได้รับการพฒันาและ
ส่งเสริมความสามารถด้านกฬีา
เซปกัตะกร้อ

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

466 ปรับปรุงสนาม
ฟตุซอล โรงเรียน
วงัน้ าเขยีวพทิยา
คม

เพือ่ปรับปรุงสนามฟตุซอล  
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม ให้
มีสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภยั ส าหรับใหน้ักกฬีาได้
ฝึกซ้อม เพือ่เขา้ร่วมแขง่ขนัใน
ระดับต่าง ๆ

ปรับปรุงสนามฟตุซอล  โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม  (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

200,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงสนามฟตุ
ซอล โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม  ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีสนามฟตุซอลที่ได้
มาตรฐานพร้อมส าหรับการใช้
งาน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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467 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวงั
น้ าเขยีวพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวงั
น้ าเขยีวพทิยาคม

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยา
คม ขนาดกวา้ง 17 ยาว 35 เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 595 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

450,000 นักเรียน ครู และบุ
คลการทาง
การศึกษา มีความ
พงึพอใจต่อการ
กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม 
ร้อยละ 95

นักเรียน ครู และบคุลการทาง
การศึกษา ร้อยละ 95 มี
ความพงึพอใจต่อการกอ่สร้าง
ลานอเนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

468 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า
นักเรียน โรงเรียนวงัน้ าเขยีว
พทิยาคม

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน 
(สน.ศท.ส.10) โรงเรียนวงัน้ าเขยีว
พทิยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

500,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม มี
ความพงึพอใจใน
การอาคารร
หอ้งน้ านักเรียน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

นักเรียน คณะครู และบคุลากร
 โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจในการกอ่สร้าง
อาคารรหอ้งน้ านักเรียน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)
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469 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน โรงเรียน
วงัน้ าเขยีวพทิยา
คม

เพือ่ปอ้งกนัการลุกล้ าหรือการ
เขา้ใจผิดในอนาคตในเร่ืองของ
พืน้ที่ของโรงเรียนและพืน้ที่ของ
เอกชน

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดสูง 2.10 
เมตร ยาว 228.00 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

450,000 นักเรียน ครู และบุ
คลการทาง
การศึกษา มีความ
พงึพอใจต่อการ
กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียนของ
โรงเรียน วงัน้ า
เขยีวพทิยาคม 
ร้อยละ 95

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวมีร้ัว
โรงเรียนแสดงอาณาเขตชัดเจน
 ปอ้งกนัการลุกล้ าหรือการ
เขา้ใจผิดในอนาคตในเร่ือง
ของพืน้ที่ของโรงเรียนและ
พืน้ที่ของเอกชน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

470 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวงั
น้ าเขยีวพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยา
คม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม ขนาด
กวา้ง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หรือ
พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 650 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

500,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม มี
ความพงึพอใจใน
การกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กของโรงเรียน
วงัน้ าเขยีวพทิยาคม
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่
เอือ้ต่อการสัญจรของนักเรียน 
ครู และบคุลากรมากขึน้

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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471 กอ่สร้างอาคารที่
จอดรถ โรงเรียน
วงัน้ าเขยีวพทิยา
คม

เพือ่ใหอ้าคารที่จอดรถเปน็
ระเบยีบ ปลอดภยั อยูใ่นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ เอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมการเรียนรู้

กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

428,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม มี
ความพงึพอใจใน
การกอ่สร้าง
อาคารที่จอดรถ 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

นักเรียน คณะครู และบคุลากร
โรงเรียนวงัน้ าเขยีว มีอาคารที่
จอดรถเปน็ระเบยีบ ปลอดภยั
 อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เอือ้ต่อการจดักจิกรรม
การเรียนรู้

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

472 กอ่สร้างทางเดิน
ทางเท้า คสล. 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างทางเดินทางเท้า 
คสล. โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยา
คม

กอ่สร้างทางเดินทางเท้า คสล . 
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม ขนาด 
1.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 195 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

341,500 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม มี
ความพงึพอใจใน
การกอ่สร้างทาง
เดินทางเท้า ค.ส.ล.
 โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

นักเรียน คณะครู และบคุลากร
 โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม 
มีทางเดินทางเท้า คสล . ที่
เสริมสร้างบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้และ
การปฏบิติังาน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

465






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

473 กอ่สร้างอาคาร
พยาบาล 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

เพือ่ใหบ้ริการทางด้านสุขภาพ
ทั้งการรักษาพยาบาลแก่
นักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม

กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม จ านวน 1 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

497,000 นักเรียน คณะครู 
และบคุลากร
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม มี
ความพงึพอใจใน
การกอ่สร้าง
อาคารพยาบาล 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนวงัน้ าเขยีวพทิยาคม 
มีสถานที่บริการทางด้าน
สุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล
แกน่ักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียน ที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

474 กอ่สร้างก าแพง
กนัดินและถนน 
คสล. โรงเรียนวงั
น้ าเขยีวพทิยาคม

เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัต่อนักเรียน 
คณะครู ผู้บริหาร และบคุลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

กอ่สร้างก าแพงกนัดินและถนน คสล . 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

808,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจต่อการ
กอ่สร้างก าแพงกนั
ดินและถนน คสล. 
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 95

นักเรียน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม ได้รับความ
สะดวกและความปลอดภยัใน
การสัญจรมากขึน้

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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475 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

476 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษา
2.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการ
3.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                   ฯลฯ

600,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วงัโปง่พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

477 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วงัโปง่พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

478 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่
ถาวร โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่ถาวร ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"×12"
2.งานทาสีน้ ามัน 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ  90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
วงัโปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

479 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวงัโปง่พทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วงัโปง่พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

480 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12.พฒันาการจัดการศึกษา
13.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
14.พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

2,926,000 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

481 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108ล 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108ล ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.ปกูระเบือ้งเซรามิกขนาด 12"x12"
 หน้าระเบยีงและบนัไดอาคารเรียน 
108ล จ านวน 142 ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จ านวน 450 ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จ านวน 2 ชุด
4.ติดต้ังสุขภณัฑ์แบบนั่งราบ จ านวน 
2 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามน่าอยู ่ เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

482 กอ่สร้างลานกฬีา
รอบอาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างลานกฬีารอบ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม พืน้ที่ 1,152 
ตารางเมตร
2.เพือ่สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
3.เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม

กอ่สร้างลานกฬีารอบอาคาร
อเนกประสงค์ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,152 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนวงัโปง่พทิยาคม มี
ลานกฬีารอบอาคาร
อเนกประสงค์ พืน้ที่ 1,152 
ตารางเมตร
2.ครูและบคุลากรภายใน
โรงเรียนปฏบิติังานด้วยความ
มั่นใจ
3.สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
4.โรงเรียนพฒันาคุณภาพได้
อยา่งต่อเนื่อง
5.ชุมชนใหค้วามมั่นใจ เชื่อมั่น
ในการส่งบตุรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

483 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวคสล. โรงเรียน
วงัโปง่พทิยาคม
2.เพือ่สร้างความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของโรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม
3.เพือ่สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
4.เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามและมีความ
ปกติสุข
5.เพือ่เปน็เกราะปอ้งกนั
มิจฉาชีพและแหล่งมั่วสุมภายใน
สถานศึกษา

กอ่สร้างร้ัว คสล. ยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่อบจ .นม. 
ก าหนด)

497,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนวงัโปง่พทิยาคม มี
ร้ัวคสล. ความยาว 265 เมตร
2.ครูและบคุลากรภายใน
โรงเรียนปฏบิติังานด้วยความ
มั่นใจ
3.สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
4.โรงเรียนพฒันาคุณภาพได้
อยา่งต่อเนื่อง
5.ชุมชนใหค้วามมั่นใจ เชื่อมั่น
ในการส่งบตุรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

484 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างทางเดินเชื่อม
อาคาร
2.เพือ่กอ่สร้างหลังคาทางเดิน
เชื่อมอาคาร
3.เพือ่สร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน
4.เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กวา้ง 2 
เมตร ยาว 109 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนวงัโปง่พทิยาคม มี
ทางเดินเชื่อมอาคารพร้อม
หลังคา ความยาว 109.00 
เมตร
2.ครูและบคุลากรภายใน
โรงเรียนปฏบิติังานด้วยความ
มั่นใจ
3.สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเอือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
4.โรงเรียนพฒันาคุณภาพได้
อยา่งต่อเนื่อง
5.ชุมชนใหค้วามมั่นใจ เชื่อมั่น
ในการส่งบตุรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

485 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

486 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาส่งเสริมความเปน็
เลิศทางศักยภาพของผู้เรียน
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพของผู้เรียน
ใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
เชื่อมโยงอนิเตอร์เนตในโรงเรียน
4.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ ฯลฯ

1,126,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วงัไม้แดง
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

487 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วงัไม้แดง
พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

488 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมโรงเรียน  ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
โดย
- ติดต้ังผนังกรุกระจก วงกบอลูมิเนียม 
จ านวน 227 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
 ที่ติดต้ังด้วยผนังกรุกระจก วง
กบ อลูมิเนียม 
2.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
 ที่มีความแขง็แรงมั่นคงและ
ปลอดภยั

โรงเรียน
วงัไม้แดง
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

489 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวงัไม้แดงพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วงัไม้แดง
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

490 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. พฒันาและส่งเสริมความสามารถด้าน
กีฬาฟตุซอล
13. จัดซ้ือวสัดุฝึกวชิาช่างเชื่อมโลหะ
14.พฒันาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศทาง
วชิาการ
15. ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านนาฏมวยไทย

4,282,100 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

491 ซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมโรงเรียน(ฝ่ังขวาของ
อาคาร) ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง
 และปลอดภยั

ติดต้ังผนังกรุกระจก วงกบอลูมิเนียม 
 227 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
โรงเรียนที่มีความแขง็แรง
มั่นคงและปลอดภยั

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

492 ปรับปรุง
ซ่อมแซมบา้นพกั
ครู โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู
 ส าหรับเปน็ที่พกันักกฬีาที่เขา้
ร่วมกจิกรรมพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีา ใหม้ี
ความสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัครู โรงเรียน
วงัไม้แดงพทิยาคม ส าหรับเปน็ที่พกั
นักกฬีา
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

200,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
บา้นพกัครู ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ส าหรับเปน็ที่พกั
นักกฬีา

โรงเรียนมีที่พกัส าหรับนักกฬีา
ที่สะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

493 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม 
(จดัซ้ือวสัดุฝึก
วชิาช่างเชื่อม
โลหะ)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ ส าหรับใช้จดัการ
เรียนรู้ และการฝึกทักษะวชิาช่าง
เชื่อมโลหะของนักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึกส าหรับใช้จดัการเรียนรู้ 
และการฝึกทักษะวชิาช่างเชื่อมโลหะ 
ส าหรับนักเรียนจ านวน 80 คน

20,400 นักเรียนที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิาช่าง
อตุสาหกรรมอยา่งเพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

494 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
(พฒันาและ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านกฬีาฟตุซอล)

เพือ่พฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาฟตุซอล
ใหก้บันักกฬีาโรงเรียนในสังกดั 
อบจ.นม.

จดักจิกรรมพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาฟตุซอล

117,000 นักเรียนที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

นักกฬีาได้รับการพฒันา
ความสามารถด้านกฬีาฟตุซอล
ใหม้ีศักยภาพสูงขึน้

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2564 
(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

495 โครงการกอ่สร้าง
อาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

เพือ่ใหน้ักเรียนและผู้เขา้รับ
บริการมีสถานที่จอดรถอยา่ง
พอเพยีง

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ จ านวน 1 
หลัง ขนาด กวา้ง 7 เมตร ยาว 36 
เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

428,000 นักเรียนและผู้เขา้
รับบริการ มีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 
80

1. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถ 
ที่มีความมั่นคง แขง็แรง 
ปลอดภยัและพอเพยีงแกก่าร
ใหบ้ริการ
2. โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

496 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

1. เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก
ปลอดภยัแกน่ักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน
2. เพือ่แกป้ญัหาน้ าท่วมขงั
บริเวณทางเดิน และปรับภมูิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
 6 เมตร ยาว 185 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 
1100 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

497,000 นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความ
พงึพอใจในการใช้
ถนนในโรงเรียนคิด
เปน็ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีถนนภายใน
โรงเรียนไวใ้หน้ักเรียน 
ผู้ปกครอง ได้รับความสะดวก
2. แกป้ญัหาน้ าท่วมขงับริเวณ
ทางเดิน และปรับภมูิทัศน์
ภายในโรงเรียน

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

497 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยา
คมส านักการ

ช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

498 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
2.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
3.กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้เรียนสู่
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
4.กจิกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5.ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา
ของท้องถิน่         (ค่าปจัจยัพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน )
6.กจิกรรมพฒันาบคุลากรในการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
7.พฒันาอนิเตอร์เนตโรงเรียน
8.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
9.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ 
                  ฯลฯ

1,263,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วงัรางพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

499 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วงัรางพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

500 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
100/27 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ (100/27) ใหอ้ยู่
ในสภาพที่แขง็แรง และปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ 100/27 โดย
1.งานซ่อมเปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา
2.งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี  
3.งานปรับปรุงหอ้งสุขา
4.งานซ่อมเปล่ียนระบบไฟฟา้  
5.งานติดต้ังเหล็กดัดประตู  
6.งานติดต้ังผนังไม้อดั โครงไม้ (ชั้น
เวที) ฯลฯ (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

อาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
สภาพที่แขง็แรงและปลอดภยั

โรงเรียน
วงัรางพทิยาคม
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

501 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวงัรางพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วงัรางพทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

502 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
15. กจิกรรมพัฒนาการศึกษา (ค่ายยวุชน
เศรษฐกจิพอเพียง)
16. กจิกรรมพัฒนาการศึกษา (อบรมเชิง
ปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย)
17. กจิกรรมพัฒนาการศึกษา (ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET)

4,798,400 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

503 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
1 โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 1 ใหม้ีความมั่นคงแขง็แรง
 สวยงามเอือ้ต่อการเรียนการสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 โรงเรียน
วงัรางพทิยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

อาคาร 1 ได้รับการปรับปรุง
ใหอ้ยูใ่นสภาพแขง็แรง มั่นคง 
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนการ
สอน

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

483
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

504 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวงั
รางพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน ใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

700,000 1.โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 240 ม. หนา
 0.15 ม.
2.ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจในการใช้
งาน

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

505 ปรับปรุงโรง
อาหาร โรงเรียน
วงัรางพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงโรงอาหารของ
โรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน 
ปลอดภยัและถกูสุขอนามัย

ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวงัราง
พทิยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด)

350,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได้
มาตรฐาน  ปลอดภยัและถกู
สุขอนามัย

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

506 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวงั
รางพทิยาคม

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีร้ัวที่มั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของนักเรียน ครู
และบคุลากร
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
ยาว 534 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,200,000 1.โรงเรียนมีร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มั่นคงแขง็แรงและ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของนักเรียน ครู และบคุลากร
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 เปน็ระเบยีบ

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

507 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝน
2. เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม เปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 250 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

300,000 1. โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน 
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝน 
 2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามเปน็ระเบยีบ

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

508 กอ่สร้างลานปนู
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างลานปนู
อเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน 
และเอือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

กอ่สร้างลานปนูอเนกประสงค์ เทพืน้
ลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,225 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

500,000 1.โรงเรียนมีลาน
ปนูอเนกประสงค์
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีลานปนู
เอนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน
และเอือ้ต่อการจดัการเรียน
การสอน

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

509 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

510 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาครู และบคุลากร
ทางการศึกษา
2.กจิกรรมพฒันาสถานศึกษา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
3.กจิกรรมพฒันาอืน่ ๆ ฯลฯ

380,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วงัหมีพทิยาคม

486
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

511 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วงัหมีพทิยาคม

487






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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512 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
ชั่วคราวกึง่ถาวร 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึง่ถาวร ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

 - งานปรับปรุงอาคารชั่วคราวกึง่ถาวร
 ขนาด 8.00 × 48.00 เมตร งานฝ้า
เพดานยบิซ้ัมบอร์ดหนา 9 มม. โครง
เคร่าโลหะชุบสังกะสี (ชนิดธรรมดา) 
พร้อมทาสี (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
วงัหมีพทิยาคม
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

513 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวงัหมีพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วงัหมีพทิยาคม
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514 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

3,765,400 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม
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9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการเพิม่ศักยภาพบคุลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
13.โครงการความเปน็เลิศด้านพฒันา
ศึกษาอาชีพ ส่ิงประดิษฐ์
14.โครงการพฒันาความเปน็เลิศด้าน
ดนตรี
15.โครงการพฒันาผู้เรียนใหม้ีทักษะ
ด้านกฬีาฟตุซอล

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

515 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนเบด็เสร็จ ข 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน
เบด็เสร็จ ข ใหม้ั่นคงแขง็แรง
2.เพือ่ปพูืน้กระเบือ้งอาคารเรียน
เบด็เสร็จ ข ใหแ้ขง็แรงและเอือ้
ต่อการจดัการเรียนการสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ
 ข
1.งานกระเบือ้งมุงหลังคา ขนาด 
120x50 ซม. จ านวน 576 ตร.ม.
2.งานปกูระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 
60x60 ซม. จ านวน 128 ตร.ซม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ร้อยละ 80 ของ
ครูและนักเรียนมี
ความพงึพอใจ

1.อาคารเรียนเบด็เสร็จ ข มี
หลังคาที่มั่นคง แขง็แรง ไม่มี
การร่ัวซึมของน้ า
2.อาคารเรียนเบด็เสร็จ ข มี
พืน้กระเบือ้งที่แขง็แรงและ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ
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516 กอ่สร้างลาน
กจิกรรม
อเนกประสงค์ 
คสล.โรงเรียนวงั
หมีพทิยาคม

1.เพือ่ใหน้ักเรียนมีลานกจิกรรม
อเนกประสงค์ คสล. ใช้ซ้อมและ
แขง่ขนักฬีาทุกประเภท
2.เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียน

กอ่สร้างลานกจิกรรมอเนกประสงค์ 
คสล. โรงเรียนวงัหมีพทิยาคม ขนาด
กวา้ง 21.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

490,000 นักเรียน คณะครู 
ผู้บริหาร และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80
 มีความพงึพอใจ
ต่อการกอ่สร้าง
ลานกจิกรรม
อเนกประสงค์ 
คสล. โรงเรียนวงั
หมีพทิยาคม

1.โรงเรียนมีลานกจิกรรม
อเนกประสงค์ คสล. ที่ใช้
ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มค่า
2.โรงเรียนมีลาดกจิกรรม
อเนกประสงค์ คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
3.สถานศึกษาที่ยอมรับของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

517 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 225 เมตร
2.เพือ่ใหค้รู บคุลากรและ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมาได้
สะดวก

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต โรงเรียนวงัหมีพทิยาคม ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 225 เมตร หรือ
พืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,350 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

490,000 นักเรียน คณะครู 
ผู้บริหาร และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80
 มีความพงึพอใจ
ต่อการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

ครู บคุลากร และนักเรียน
สัญจรไปมาได้สะดวก

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

518 กอ่สร้างทางเดิน 
คสล. ภายใน
หลังคาโครงเหล็ก
ทางเดินเชื่อมต่อ
ระหวา่งอาคาร 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างทางเดิน คสล . 
ภายในหลังคา ขนาดกวา้ง 1.5 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 
0.10 เมตร
2.เพือ่ใหค้รู บคุลากรและ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างทางเดิน คสล . กวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

90,000 ร้อยละ 80 ของครู
 บคุลากร และ
นักเรียนมีความพงึ
พอใจ

ครู บคุลากร และนักเรียน
สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึน้
ในฤดูฝน

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

519 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล . ใหอ้ยูใ่น
สภาพแขง็แรงปอ้งกนัความ
ปลอดภยัในชีวติของนักเรียน
และทรัพยสิ์นของทางราชการ

๑.กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม อ าเภอวงัน้ าเขยีว จงัหวดั
นครราชสีมา
 ขนาดสูง ๒.00 เมตร ยาว 165 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

497,000 นักเรียน คณะครู 
ผู้บริหาร และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวงั
หมีพทิยาคม ร้อย
ละ 90 มีความพงึ
พอใจต่อการ
กอ่สร้างร้ัว

นักเรียน ครู และโรงเรียน 
ได้รับความปลอดภยัในชีวติ
ของนักเรียนและทรัพยสิ์น
 ของทางราชการ

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

520 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

521 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาศูนยพ์ฒันาวชิาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
2.กจิกรรมพฒันาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.กจิกรรมสนับสนุนการบริหารจดัการ
ในสถานศึกษา
4.กจิกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรใน
การจดัการเรียนการสอน
5.พฒันาระบบสาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา
6.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหน้ักเรียนเกนิมาตรฐานที่
รัฐจดัสรรให้
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ 
                 ฯลฯ

1,657,750 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

วดัประชานิมิตร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตวัชี วัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

522 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.ร้อยละ 95 ของเด็กและเยาวชนน
นอกสถานศึกษา มีภมูิคุ้มกนัจากยา
เสพติด

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 95
3.โรงเรียนจัดศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา จ านวน 1
 ศูนย์
4.นักเรียนร้อยละ 95 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วดัประชานิมิตร
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รับผิดชอบหลัก

523 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
 106 ต ใหม้ีความแขง็แรง 
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

1.งานร้ือถอน 
  -บานประตูเดิม ขนาด 1.00 x 
2.00 ม.
  -บานหน้าต่างเดิม ขนาด 0.60 x 
1.10 ม.
2.งานประตู – หน้าต่าง 
  -บานประตูไม้เนื้อแขง็ขนาด 1.00 x
 2.00 ม. พร้อมอปุกรณ์
  -บานหน้าต่างไม้เนื้อแขง็ ขนาด 
0.60x1.10 ม. พร้อมอปุกรณ์
3.งานทาสี 
  -สีน้ ามัน
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 106
 ต อยูใ่นสภาพแขง็แรง 
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
วดัประชานิมิตร
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

524 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนวดัประชานิมิตร มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วดัประชานิมิตร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

525 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

7,158,804 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
13.โครงการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
14.พฒันาส่ือการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระเรียนรู้
15.โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ในการจดัการเรียนการสอน

526 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ(อาคาร
106ต) โรงเรียน
วดัประชานิมิตร

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 106ต ใหม้ีความแขง็แรง และ
ปลอดภยั
2. เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106ต 
โรงเรียนวดัประชานิมิตร โดยร้ือถอน
และติดต้ังโครงสร้างไม้ในอาคารเดิม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
แขง็แรง ปลอดภยั
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

527 ซ่อมแซมถนน
ภายในโรงเรียน 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1. เพือ่ใหม้ีการซ่อมแซมถนน
ภายในโรงเรียนใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในทรัพยสิ์นของทาง
ราชการใหใ้ช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 
 2. เพือ่ใหม้ีการพฒันาอาคาร
สถานที่ และปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
มีความสวยงาม เปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม. หรือ
พืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,750 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

494,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีถนนที่พร้อมแก่
การใช้งานได้ดี
2. ผู้บริหาร คณะครู บคุลากร
 และนักเรียน รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการเกดิสวสัดิภาพใน
การใช้รถใช้ถนน

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

528 ปรับปรุงพืน้
อาคาร
อเนกประสงค์
หลังคาโดม 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
การจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนสะอาดร่มร่ืน สวยงามเปน็
ระเบยีบ
 2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสถานที่ใน
การใหบ้ริการชุมชน
 3.เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน ครู 
ทุกคนมีสุขภาพจติที่ดี

ปรับปรุงพืน้อาคารอเนกประสงค์
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,932 ตร.ม. (ตามแบบ 
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

498,000 1.ร้อยละของ
นักเรียน ครู 
บคุลากร และ
ผู้ใช้บริการอยูใ่น
คุณภาพ ดีมาก 
 2.พืน้อาคารโดม
อเนกประสงค์พืน้ที่
 1,932 ตาราง
เมตร ได้รับการ
ปรับปรุงด้วยการ
ขดัมันเรียบ

1.โรงเรียนวดัประชานิมิตรมี
พืน้ที่ใช้สอยส าหรับการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอนและ
เปน็ลานอเนกประสงค์ส าหรับ
ชุมชนที่มีสภาพเหมาะสมใน
การใช้งาน 
 2.เกดิสวสัดิภาพด้านความ
ปลอดภยัส าหรับผู้ใช้งาน

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

529 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน โรงเรียน
วดัประชานิมิตร

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนยาว 
78 เมตร สูง 2.10 เมตร ที่มี
ประสิทธภิาพ
 2.เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนยาว 78 เมตร สูง 
2.10 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

204,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีร้ัวที่แขง็แรง 
รักษาความปลอดภยั
2.โรงเรียนมีร้ัวที่กัน้แสดงแนว
เขตได้ชัดเจน
3.เกดิความปลอดภยัในสวสัดิ
ภาพของนักเรียน บคุลากร 
และทรัพยสิ์นของทางราชการ

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

530 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1. เพือ่ต่อเติมหอ้งเรียนใต้ถนุ
อาคารเรียน 106 ต
2. เพือ่ใหอ้าคารเรียนมีความ
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน 106ต ขนาด
พืน้ที่ 192.00 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 1. ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90
2. โรงเรียนมี
หอ้งเรียน
วทิยาศาสตร์
จ านวน 3 หอ้ง

1. โรงเรียนมีหอ้งเรียนเพิม่
มากขึน้จ านวน 3 หอ้ง
2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้
อยา่งเต็มศักยภาพ
3. การจดัการเรียนการสอน
ทางวทิยาศาสตร์มี
ประสิทธภิาพมากขึน้
4. โรงเรียนมีอาคารเรียน 
106ต สวยงามและเอือ้ต่อการ
เรียนรู้

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

531 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น 8  
ยนูิต โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1. เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 8 ยนูิต
2. เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3. เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8  ยนูิต (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู 
อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 
8  ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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532 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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533 ขยายเขตเพิม่
ขนาดหม้อแปลง
ไฟฟา้โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

เพือ่ขยายเขตเพิม่ขนาดหม้อ
แปลง

ย้าย-ติดต้ังเพิ่มขนาดหม้อแปลง ขนาด 
250 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 22 กิโล
โวลท์
1. แผนกแรงสูงภายนอกสมทบ 50%
  - ประกอบคอน DE. (พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ) จ านวน 1 ชุด
2. แผนกแรงสูงภายใน
- ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร (พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ) จ านวน 5 ต้น
- พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.
ระบบ 3 เฟส. 22 เคว.ี จ านวน 3 สาย
 ระยะทาง 225 เมตร
- ติดต้ังดรอฟเอาท์ป้องกันไลน์แรงสูง 
22 เควี 100 แอมป์ จ านวน 3 ชุด
3. แผนกร้ือถอนแรงสูงภายใน
- ร้ือถอน คอน คอร. SP (พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ) จ านวน 2 ชุด
- ร้ือถอน คอน คอร. DE (พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ) จ านวน 2 ชุด
- ร้ือถอน คอน คอร. BA (พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ) จ านวน 1 ชุด
- ร้ือถอนสายอลูมิเนียม 50 ACSR. 
ระบบ 3 เฟส 22 เควี จ านวน 3 สาย 
ระยะทาง 235 เมตร

702,403.64 โรงเรียนวดัประชา
นิมิตร มีหม้อแปลง
 ขนาด 250 เควเีอ
 ระบบ 3 เฟส 22
 กโิลโวลท์

1. โรงเรียนวดัประชานิมิตรมี
พลังงานไฟฟา้ใช้ในการ
บริหารงานได้อยา่งพอเพยีง
2. โรงเรียนวดัประชานิมิตรมี
ขนาดหม้อแปลงไฟฟา้เพิม่เปน็
 250 เควเีอ

โรงเรียน
วดัประชานิมิตร
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4. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ติดต้ังหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 
เคว ีขนาด 250 เควเีอ (นั่งร้าน) 
จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์
ปอ้งกนั (ด้านแรงสูง) ครบชุด และเสา
 คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ต้น
5. แผนกร้ือถอนหม้อแปลงภายใน
  - ร้ือถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
22 เคว ีขนาด 100 เควเีอ. (นั่งร้าน) 
จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์
ประกอบและอปุกรณ์ปอ้งกนั (ด้าน
แรงสูง) ครบชุด
6. แผนกมิเตอร์
  - ยา้ย-เพิม่ขนาดมิเตอร์ประกอบ ซีที
แรงต่ า ขนาด 250/5 แอมป ์ระบบ 3
 เฟส 4 สาย จ านวน 1 เคร่ือง (ตาม
แบบประมาณการการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอบวัใหญ่)
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534 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
2.กจิกรรมพฒันานักเรียนสู่ความเปน็
เลิศ
3.กจิกรรมพฒันาครูสู่มืออาชีพ
4.กจิกรรมพฒันาอนิเตอร์เนตตาม
นโยบายผู้บริหารและการพฒันาการ
เรียนการสอน
5.จา้งเหมาบริการการสอน
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                ฯลฯ

1,086,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สองคร
พทิยาคม
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535 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนสองคร
พทิยาคม
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536 ปรับปรุงซ่อมแซม
เวทีและหอ้ง
ประชุม อาคาร
เรียน ก โรงเรียน
สองครพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมเวที 
และหอ้งประชุม ใหเ้อือ้ต่อการ
จดัการศึกษาและการใหบ้ริการ
2.เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี

ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีและหอ้งประชุม
 อาคารเรียน ก
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ร้อยละ 95 ของ
นักเรียน  ครูและ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจ

นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
เวทีหอ้งประชุมเพือ่ใช้ในการ
จดักจิกรรมต่าง ๆ 

โรงเรียนสองคร
พทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

537 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสองคร
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสองครพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสองคร
พทิยาคม
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538 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. พฒันาครูสู่มืออาชีพ
13. พฒันานักเรียนสู่ความเปน็เลิศ
14. จัดหาวสัดุและอุปกรณ์ ส่ือประกอบการ
เรียนรู้

3,598,800 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม
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539 ปกูระเบือ้งอาคาร
เรียน ข และ
ติดต้ังตาขา่ย
ปอ้งกนันกพริาบ
ภายในโรงอาหาร 
 โรงเรียนสองคร
พทิยาคม

เพือ่ปกูระเบือ้งอาคารเรียน ข 
และติดต้ังตาขา่ยปอ้งกนั
นกพริาบภายในโรงอาหารใหม้ี
ความสวยงาม เปน็ระเบยีบ 
สะอาดและปลอดภยั

ปกูระเบือ้งอาคารเรียน ข จ านวน 
143 ตร.ม. และติดต้ังตาขา่ยปอ้งกนั
นกพริาบภายใน
โรงอาหาร จ านวน 440 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจ ในระดับ ดี

โรงเรียนมีอาคารเรียนและโรง
อาหารที่สวยงาม เปน็ระเบยีบ
 สะอาดและปลอดภยั

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

540 กอ่สร้างถนน 
คสล. โรงเรียน
สองครพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน ใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 200 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

496,000 1. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดความกวา้ง 
5 เมตร ยาว 200 
เมตร  
2. ร้อยละ 90 
ของผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจใน
การใช้งาน

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภยั

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

541 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน  
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดินปอ้งกนัแดดและฝน
2. เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม เปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กวา้ง 2 
ม. ยาว 116 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม.ก าหนด)

486,000 1. โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน 
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝน 
 2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามเปน็ระเบยีบ

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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542 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล . ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของนักเรียน ครู และบคุลากร
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างร้ัว คสล. สูง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 1.โรงเรียนมีร้ัว 
คสล. สูง 2 เมตร 
ยาว 200 เมตร
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความมั่นคง แขง็แรง
และปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของนักเรียน ครู 
และบคุลากร
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
เปน็ระเบยีบ

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

543 กอ่สร้างบา้นพกั
ครูชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
สองครพทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2. เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3. เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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544 กอ่สร้างสนาม
ฟตุบอล โรงเรียน
สองคร
พทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างสนามฟตุบอลที่
ได้มาตรฐาน ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2. เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสนาม
ฟตุบอลส าหรับใหบ้ริการแก่
นักเรียน ครู ประชาชนในพืน้ที่
และรองรับการจดัการแขง่ขนั
กฬีาในระดับต่างๆ ได้

กอ่สร้างสนามฟตุบอลโรงเรียนสองคร
พทิยาคม
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1. โรงเรียนสองค
รพทิยาคม มี
สนามฟตุบอลที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 
๑ สนาม
2. ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน 
ชุมชนมีความพงึ
พอใจในการ
กอ่สร้างสนาม
ฟตุบอลไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐

1. โรงเรียนสองครพทิยาคม มี
สนามฟตุบอลที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับใช้ในการจดัการเรียน
การสอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
2. โรงเรียนสองครพทิยาคมมี
สนามฟตุบอลส าหรับ
ใหบ้ริการนักเรียน  ครูและ
บคุลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในเขตพืน้ที่และ
รองรับการจดัการแขง่ขนักฬีา
ในระดับต่างๆ

โรงเรียนสองคร
พทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

545 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสองค
รพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนสองคร
 พทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

510






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

546 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางด้านวชิาการและงานอาชีพ
2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬาเปตอง
3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.กิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอร์เนต
5.จดัหาน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
ยานพาหนะเพือ่สนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน
6.กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการใช้
สาธารณูปโภคเพือ่การจดัการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
7.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจยัพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน)
8.กิจกรรมพัฒนาศูนยพ์ัฒนาวชิาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
9.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ  
                ฯลฯ

1,791,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สะแกราช
ธวชัศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

547 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

512






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

548 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ (โรง
ฝึกงาน) โรงเรียน
สะแกราชธวชั
ศึกษา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ
อาคารฝึกงานตามรูปแบบของ 
อบจ.ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคาร สถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด  ร่มร่ืน  ปลอดภยั  และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (โรงฝึกงาน)
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคารไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90

1.อาคารประกอบได้รับการ
ดูแลมีสภาพพร้อมใช้งาน
2.อาคาร สถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยัและ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ดี

โรงเรียน
สะแกราช
ธวชัศึกษา

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

549 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา 
มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

513






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

550 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

7,102,104 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
13.พฒันาอจัฉริยภาพผู้เรียนสู่ความ
เปน็เลิศด้านกฬีาเปตอง
14.โครงการส่งเสริมนักเรียนด้าน
วชิาการและงานอาชีพ
15.โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ปฏบิติังานครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

551 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
หอประชุม 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
ใหม้ีความสะดวก ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
-ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก/ภายใน 
1,130 ตร.ม.
-ซ่อมแซมประตูม้วน(ของเดิม) 9 จดุ
-ติดต้ังประตูบานเล่ือน 1 จดุ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

หอประชุมโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงใหม้ีความปลอดภยั 
และเอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้
การปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

552 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา 
(จดัซ้ือวสัดุฝึก
วชิาช่างเชื่อม
โลหะ)

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ  ส าหรับใช้จดัการ
เรียนรู้ และการฝึกทักษะวชิาช่าง
เชื่อมโลหะของนักเรียน

จดัซ้ือวสัดุฝึกส าหรับใช้จดัการเรียนรู้ 
และการฝึกทักษะวชิาช่างเชื่อมโลหะ 
ส าหรับนักเรียนจ านวน 220 คน

34,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของนักเรียน
ที่เรียนวชิาช่าง
เชื่อมโลหะ

โรงเรียนมีวสัดุฝึกวชิาช่าง
อตุสาหกรรมอยา่งเพยีงพอ
และมีคุณภาพ

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

553 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ที่พกันักกฬีา เป
ตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์และอาคารใหเ้ปน็
ที่พกันักกฬีาเปตองชาย ใหม้ี
ความสะดวก สะอาดและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พกั
นักกฬีาเปตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนสะแกราชธวชั
ศึกษา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

200,000 นักกฬีาร้อยละ 
100 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

โรงเรียนมีอาคารที่พกั
นักกฬีาเปตองอยา่งเพยีงพอ 
มีความสะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

554 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ที่พกันักกฬีาเป
ตองหญงิ อาคาร 
3 โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์และอาคาร 3 ของ
โรงเรียนใหเ้ปน็ที่พกันักกฬีาเป
ตองหญงิ ใหม้ีความสะดวก 
สะอาดและปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พกั
นักกฬีาเปตองหญงิ อาคาร 3
โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

40,000 นักกฬีาร้อยละ 
100 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

โรงเรียนมีอาคารที่พกั
นักกฬีาเปตองอยา่งเพยีงพอ 
มีความสะดวกและปลอดภยั

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

555 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา 
(พฒันาอจัฉริยะ
ผู้เรียนสู่ความเปน็
เลิศด้านกฬีาเป
ตอง)

เพือ่พฒันาและส่งเสริม
ความสามารถด้านกฬีาเปตอง
ใหก้บันักกฬีาโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

นักกฬีาโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 25 คน

195,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของนักเรียน
ที่เขา้ร่วมกจิกรรม

นักกฬีาได้รับการพฒันา
ความสามารถด้านกฬีาเปตอง 
ใหม้ีศักยภาพที่สูงขึน้

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

556 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า
ตามรูปแบบของ อบจ.ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

1.มีหอ้งน้ าหอ้งส้วมเพยีงพอ
ต่อการใช้งาน
2.อาคารสถานที่อาคาร
ประกอบ และส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจ ที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

557 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดินตามรูปแบบของ อบจ .
ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

225,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

1.มีหลังคาคลุมทางเดิน
เพยีงพอต่อการใช้งาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

558 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
สะแกราชธวชั
ศึกษา

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตามรูปแบบของ 
อบจ.ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 108 เมตร 
หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 756
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

458,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

1.มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพยีงพอต่อการใช้งาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

559 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่กอ่สร้างกอ่สร้างร้ัว
โรงเรียนตามรูปแบบของ อบจ .
ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

450,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

1.มีร้ัวโรงเรียนตามรูปแบบ
ของ อบจ.ก าหนดเพยีงพอต่อ
การใช้งาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

560 กอ่สร้างอาคาร
พยาบาล 
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่กอ่สร้างกอ่สร้างอาคาร
พยาบาลตามรูปแบบของ อบจ .
ก าหนด
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน

กอ่สร้างอาคารพยาบาล (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

497,000 นักเรียนร้อยละ 
90 มีความพงึ
พอใจในการใช้
อาคาร

1.มีอาคารพยาบาลตาม
รูปแบบของ อบจ.ก าหนด
เพยีงพอต่อการใช้งาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและส่ิงแวดล้อม ส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั และ
เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้การ
ปฏบิติังานของบคุลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบคุลากรมีขวญั
ก าลังใจที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

561 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

562 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกฬีา
2.กจิกรรมพฒันาศักยภาพนนักเรียน
3.กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการ
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

1,291,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สาหร่าย
วทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

563 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ ในโรงเรียน
2.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมรักการ
อา่นในสถานศึกษา
3.เพือ่พฒันากจิกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
5.เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

564 ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม ใหม้ีสภาพการ
ใช้งานที่เหมาะสม มีบรรยากาศ
เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนรู้

1.ทาสี อาคารเอนกประสงค์ พืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1,350 ตร.ม.
2.ซ่อมแซมประตูบานม้วนเดิม จ านวน
 8 ชุด
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน และมีสภาพ 
แวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการ
เรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

565 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

566 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่(SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม
12. กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
13. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
14. กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

6,391,904 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

523






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

567 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม อาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ  
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ ของ
โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม ใหม้ี
สภาพการใช้งานที่เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอือ้อ านวยต่อการ
จดัการเรียนรู้

ปกูระเบือ้งเซรามิกขนาด 12"x12" 
จ านวนพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 338.40 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

อาคารมีสภาพที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน สะอาด และมี
สภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

568 กอ่สร้างสนาม
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กเยาวชน และประชาชนใน
พืน้ที่ ได้ร่วมกนัออกก าลังกาย 
ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
หา่งไกลจากอบายมุขและส่ิงเสพ
ติด 
2. เพือ่ใหม้ีสถานที่ไวใ้ช้ในการ
ออกก าลังกายและเล่นกฬีาที่ได้
มาตรฐาน เกดิความปลอดภยั
แกป่ระชาชนในชุมชน 
3. เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็
ใหร้ะบบครอบครัวและชุมชน 
ของประชาชนในพืน้ที่ 
4. เพือ่ตอบสนองและแกไ้ข
ปญัหาความต้องการที่จ าเปน็
เร่งด่วนของประชาชนในพืน้ที่
ต าบลโนนตูมและพืน้ที่ใกล้เคียง

กอ่สร้างสนามอเนกประสงค์ ขนาด
กวา้ง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1200 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
และ
นักเรียนโรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม 
มีความพึงพอใจในการใช้สนาม
อเนกประสงค์ 
2.ประชาชนทุกวยัในพืน้ที่ได้มา
ร่วม
ออกก าลังกาย เสริมสร้างความ
แข็งแรง
ให้ร่างกาย ตลอดจนการใช้เวลา
วา่งให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุข
และส่ิงเสพติดทั้งหลาย และยงั
เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
ครอบครัวและชุมชน

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

524






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

569 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1. เพือ่ใหน้ักเรียนได้ใช้หอ้งน้ าที่
สะอาด ถกูสุขลักษณะ และ
ปลอดภยั 
2.เพือ่ใหห้อ้งน้ ามีจ านวน
เพยีงพอต่อนักเรียน 
3.เพือ่ใหน้ักเรียนได้ใช้ประโยชน์ 
4.กอ่ใหเ้กดิทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจต่อผู้มาใช้บริการหรือ
ผู้ที่พบเหน็

กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ านักเรียน ขนาด
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 32.00 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

500,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.นักเรียนโรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม 
มีความพงึพอใจในการใช้
หอ้งน้ า 
2.นักเรียนมีหอ้งน้ าที่สะอาด 
ถกูสุขลักษณะ และปลอดภยั 
3.มีหอ้งน้ าใช้เพยีงพอกบั
จ านวน
นักเรียน

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

570 กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
 โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต 
2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร 
3.เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาใหม้ี
โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน
 กรีต กวา้ง 6 ม. ยาว 761 ม. หรือ
พืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่4,566 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,419,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน อยูใ่นสภาพการใช้
งานได้เปน็อยา่งดี สามารถ
ใช้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
ปลอดภยั และสามารถ
ใหบ้ริการชุมชนได้อยา่งทั่วถงึ

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

571 กอ่สร้างร้ัว
โรงเรียน 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่จดักอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 
2.บคุลากร นักเรียน และชุมชน 
เกดิความภาคภมูิใจ และ
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีท า
ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อ
ทรัพยสิ์นและมีบรรยากาศที่ดี
ต่อการเรียน

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 162 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

398,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีร้ัวที่ได้มาตรฐาน 
2. โรงเรียนมีบรรยากาศ และ
ภมูิทัศน์ที่สวยงามมากขึน้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

525






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

572 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร
3.เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาใหม้ี
โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 511 เมตร 
หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2555
 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

1,529,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน อยูใ่น
สภาพการใช้งานได้เปน็อยา่งดี
 สามารถใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพปลอดภยั และ
สามารถใหบ้ริการชุมชนได้
อยา่งทั่วถงึ

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

573 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่จดัท าโรงจอดรถส าหรับ
นักเรียนบคุลากร และบริการ
ประชาชน

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 36 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

428,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่ได้
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภมูิทัศน์ที่สวยงามมากขึน้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

574 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2. เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
 รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร 
3. เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาให้
มีโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 850 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      499,000       499,000       499,000 ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน ร้อยละ 
85 ที่มีความพงึ
พอใจอยูใ่นระดับดี

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน อยูใ่น
สภาพการใช้งานได้เปน็อยา่งดี
 สามารถใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพปลอดภยั และ
สามารถใหบ้ริการชุมชนได้
อยา่งทั่วถงึ

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

575 ทาสีอาคารเรียน
ถาวร CH213B 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่ทาสีอาคารเรียนถาวร 
CH213Bของโรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม ใหม้ีสภาพการใช้งานที่
เหมาะสม มีบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนถาวร CH213B พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 4,300 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      420,000       420,000       420,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนได้รับการพฒันา
ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนถาวร
 CH213B  ใหม้ีสภาพที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน และมี
สภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

576 ปกูระเบือ้งโรง
อาหารหอประชุม
 100/27 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่ปกูระเบือ้งโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 ของ
โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม  ใหม้ี
สภาพการใช้งานที่เหมาะสม
และมีสภาพ แวดล้อม
บรรยากาศที่ดี

ปกูระเบือ้งโรงอาหารหอประชุม 
100/27 พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 865 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      497,000       497,000       497,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความ 
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนได้รับการพฒันาปู
กระเบือ้งโรงอาหารหอประชุม
 100/27  ใหม้ีสภาพการใช้
งานที่เหมาะสมและมีสภาพ 
แวดล้อมบรรยากาศที่ดี

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

577 ปกูระเบือ้งอาคาร
เรียนถาวร 216ล
  โรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม

เพือ่ปกูระเบือ้งอาคารเรียนถาวร
 216ล ของโรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม ใหม้ีสภาพการใช้งานที่
เหมาะสม มีบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนรู้

ปกูระเบือ้งอาคารเรียนถาวร 216ล 
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 956 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      474,000       474,000       474,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนได้รับการพฒันาด้าน
อาคารสถานที่ใหม้ีสภาพที่
เหมาะสมต่อการใช้งานและมี
สภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

578 กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
 โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
2. เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
 รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร 
3. เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาให้
มีโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน

ถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต (ช่วงที่
 1) ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 143
 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกวา้ง 5.70 
เมตร ยาว 160 เมตร หรือพืน้ที่ลาด
ยาง รวมไม่น้อยกวา่ 1,770 ตร.ม.  
พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      494,000       494,000       494,000 ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 85

โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน อยูใ่นสภาพการใช้
งานได้เปน็อยา่งดี สามารถ
ใช้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
ปลอดภยั และสามารถ
ใหบ้ริการชุมชนได้อยา่งทั่วถงึ

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

579 เทพืน้หนิขดั
อาคาร
อเนกประสงค์ 
สน.ศท.ชั้นลอย 
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

เพือ่เทพืน้หนิขดัอาคาร
อเนกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย
ของโรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม  
ใหม้ีความแขง็แรงและมี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี

เทพืน้หนิขดัอาคารอเนกประสงค์ สน .
ศท.ชั้นลอย พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 785 
ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

      444,000       444,000       444,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนได้รับการพฒันาด้าน
อาคารสถานที่ใหม้ีสภาพที่
เหมาะสมต่อการใช้งานและมี
สภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านัการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

580 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

581 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสีค้ิว
สวสัด์ิผดุงวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน
2.กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
3.กิจกรรมพฒันาศักยภาพครู
4.กิจกรรมพฒันาค่าสาธารณูปโภค
5.กิจกรรมพฒันาศูนย์วชิาการ วชิา
วทิยาศาสตร์
6.จ้างเหมาบริการงานสอนวชิาที่ขาดแคลนครู
7.จ้างพนักงานท าความสะอาด
8.กิจกรรมพฒันางานประชาสัมพนัธ ์(การ
จัดท าวารสารโรงเรียน)
9.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
11.งานสวสัดิภาพนักเรียน (การประกัน
อุบติัเหตุ)
12.กิจกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ (การจัดท าคู่มือนักเรียน)
13.กิจกรรมพฒันาด้านอื่น ๆ 
                 ฯลฯ

4,399,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สีค้ิวสวสัด์ิ
ผดุงวทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

582 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา" 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ 
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา 
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศึกษา
พอเพยีง"สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 2 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งการเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

583 บา้นพกัครู 
อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น
 8 ยนูิต โรงเรียน
สีค้ิว"สวสัด์ิผดุง
วทิยา"

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ 
2 ชั้น จ านวน 8 ยนูิต
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ 2 ชั้น 
จ านวน 8 ยนูิต
(ตามแบบและรายการที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

3,000,000 1.มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2.ครูที่พกัอาศัย
บา้นพกัครู มีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนสีค้ิว
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา" ส านัก
การช่าง ส านัก
การศึกษาฯ

584 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม
และภมูิปญัญา
ท้องถิน่ พร้อม
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 5 โรงเรียน
สีค้ิว "สวสัด์ิผดุง
วทิยา"

1.เพือ่ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร
เรียน 5 ทาสี และซ่อมกนัน้ า
ร่ัวซึม
2.เพือ่ซ่อมแซมพืน้กระเบือ้ง 
ทาสี และซ่อมกนัน้ าร่ัวซึม 
อาคารศูนยศิ์ลปวฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาท้องถิน่ โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิน่
 พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ  90

1.ฝ้าเพดานอาคารเรียน 5 ไม่มี
น้ าร่ัวซึม
2.อาคารศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน
สีค้ิว "สวสัด์ิผดุงวทิยา" ได้รับการ
ซ่อมแซมและไม่มีน้ าร่ัวซึม
3.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย
4.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงาม เอื้อต่อการ
เรียนรู้

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา" ส านัก
การช่าง ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

585 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสีค้ิว"สวสัด์ิผดุงวทิยา"
  มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

586 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา
ทอ้งถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. ค่าพฒันาการศึกษา ศูนยว์ิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13. พฒันาการจัดการเรียนรู้

18,978,704 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

587 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
4  โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

เพือ่ปรับปรุงระบบไฟฟา้อาคาร 
4 ของโรงเรียนใหส้ามารถใช้งาน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
และปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4
- ร้ือถอนโคมไปเดิม จ านวน 52 ชุด
- โคมไฟฟา้แบบครอบอะคริลิค 2x36
 วตัต์ ขนาด 30x120 ซม. จ านวน 
52 ชุด
- เต้ารับไฟฟา้ จ านวน 27 ชุด
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 อาคารเรียน 4 
ได้รับการปรับปรุง
ระบบไฟฟา้ ร้อยละ
 100

ระบบไฟฟา้อาคาร 4 สามารถ
ใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
และปลอดภยั

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

588 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
เรียน 216 ล 
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

1. เพือ่ทาสีภายนอกอาคารเรียน
ใหส้วยงาม สะอาด เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย ปลอดภยัและอยูใ่น
สภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2. เพือ่แกไ้ขปอ้งกนัปญัหา
คราบสกปรกและเชื้อราจาก
น้ าฝน
3. เพือ่ใหค้รูและบคุลากร 
นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการ
ของโรงเรียนได้รับความอุน่ใจ 
และพงึพอใจต่อการทาสีภายใน
และภายนอกอาคารเรียน

ทาสีอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนสีค้ิว
 "สวสัด์ิผดุงวทิยา" จ านวน 1 หลัง 
พืน้ที่ 4,000 ตร.ม.  (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

496,000 ครูและบคุลากร 
นักเรียน ตลอดจน
ผู้ใช้บริการ มี
ความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป

1. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม สะอาด เปน็เระเบยีบ
เรียบร้อย ปลอดภยั และอยูใ่น
สภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ
2. ลดและปอ้งกนัปญัหาการ
เกดิคราบสกปรกและเชื้อรา
จากน้ าฝนของอาคารเรียน
3. ครูและบคุลากร นักเรียน 
ตลอดจนผู้มาใช้บริการของ
โรงเรียนได้รับความอุน่ใจ 
และพงึพอใจต่อการทาสี
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

589 กอ่สร้างอาคาร
เรียน  ๒๑๖ล./
๕๗-ก โรงเรียนสี
ค้ิว “สวสัด์ิผดุง
วทิยา”

เพือ่กอ่สร้างอาคารเรียน 
๒๑๖ล./๕๗-ก ส าหรับใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน

กอ่สร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

22,573,000 22,573,000 22,573,000 โรงเรียนมีอาคาร
เรียน ๒๑๖ ล./
๕๗-ก จ านวน ๑ 
หลัง

โรงเรียนมีอาคารเรียนส าหรับ
ใช้ในการจดักจิกรรมการเรียน
ได้อยา่งเพยีงพอ

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

590 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

591 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ นันทนาการและทักษะชีวติ
2.สวสัดิการอาหารและค่าพาหนะ
ส าหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส
3.จา้งเหมาบริการครูสอนพเิศษ
โครงการโรงเรียนต้นกล้า อบจ .
นครราชสีมา
4.กจิกรรมพฒันาระบบบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมมาภบิาล
5.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
6.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรสู่มืออาชีพ
7.กจิกรรมสร้างขวญัและก าลังใจ
ใหแ้กค่รูและบคุลากรทางการศึกษา
8.พฒันาอนิเตอร์เนตโรงเรียน
9.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  
                 ฯลฯ

1,506,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สีค้ิว
วทิยาคาร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

592 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

593 ปรับปรุงโรง
อาหาร โรงเรียนสี
ค้ิววทิยาคาร

1.เพือ่ปรับปรุงโรงอาหาร 
ใหถ้กูสุขลักษณะ
2.เพือ่ใหโ้รงอาหารมีความ
ปลอดภยัต่อการใช้งาน

ปรับปรุงโรงอาหาร  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 90

1.โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุงพฒันา ท าใหเ้ปน็
สถานที่ถกูสุขลักษณะในการ
รับประทานอาหาร
2.โรงอาหารมีความปลอดภยั
ในการใช้งาน

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

594 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสีค้ิววทิยาคาร มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

595 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ  นันทนาการและทักษะชีวติ

3,740,200 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)

2564 
(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

596 ปรับปรุงหอ้งพกั
ครู โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

เพือ่ปรับปรุงหอ้งพกัครูในอาคาร
เรียนเบด็เสร็จ ก ใหป้ลอดภยั
และมีส่ิงแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน

ปรับปรุงหอ้งพกัครูในอาคารเรียน
เบด็เสร็จ ก ของโรงเรียนสีค้ิววทิยาคาร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

หอ้งพกัครูในอาคารเรียน
เบด็เสร็จ ก ได้รับการปรับปรุง
ใหม้ีความพร้อม ปลอดภยัเปน็
ระเบยีบ ส่งผลใหข้า้ราชการครู
 บคุลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนได้รับประโยชน์ ทั้ง
ด้านการจดัการเรียนการสอน
และการปฏบิติังาน

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

597 กอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

1. เพือ่กอ่สร้างสนามฟตุซอล 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรง และได้มาตรฐาน
2. เพือ่ใหน้ักเรียนหรือเยาวชน
ของชุมชนมีที่ออกก าลังกาย 
หา่งไกลยาเสพติด

กอ่สร้างสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 ครู บคุลากรและ
นักเรียน ตลอดจน
ผู้ใช้บริการ มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 
80

1. โรงเรียนมีสนามฟตุ
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และได้
มาตรฐาน
2. นักเรียนหรือเยาวชนของ
ชุมชนมีที่ออกก าลังกาย 
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

598 กอ่สร้างบา้นพกั
ครู ชั้นเดียว 10 
 ยนูิต โรงเรียนสี
ค้ิววทิยาคาร

1. เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2. เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3. เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10  ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

599 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

600 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียน  สีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะ
ในการท างานและการประกอบอาชีพ
2.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
3.กจิกรรมพฒันาศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพ
4.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
5.สวสัดิการและสวสัดิภาพนักเรียน
6.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                  ฯลฯ

730,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

601 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

602 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน บา้น
ทองกวาว 
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 
บา้นทองกวาว ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บา้น
ทองกวาว
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ระดับ
มากขึน้ไป

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนบา้น
ทองกวาว ที่มีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

603 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญา้ขาว มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

604 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและประกอบ
อาชีพ
13. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
สู่มืออาชีพ
14. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน่

4,027,200 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

605 ปรับปรุงอาคาร
เรียนบา้นวาสนา 
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
และรางน้ าอาคารเรียนบา้น
วาสนา
2. เพือ่ใหอ้าคารสถานที่มีความ
แขง็แรง มั่นคง และปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารเรียนบา้นวาสนา พืน้ที่
 200 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 1. อาคารเรียน
บา้นวาสนา จ านวน
 1 หลัง ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
หลังคา และติด
รางน้ าอาคารเรียน
2. นักเรียน ครู
และบคุลากร มี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หอ้งเรียนที่สร้างแรงจงูใจใน
การเรียนการสอน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ประสิทธภิาพ

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

606 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
โรงเรียน 
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1. เพือ่มีเส้นทางสัญจรที่อ านวย
ความสะดวกใหก้บันักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและประชาชนที่มา
ติดต่อประสานงานกบัทาง
โรงเรียน
2. เพือ่ปรับปรุงทางเขา้บา้นพกั
ครูใหเ้กดิความคล่องตัวและมี
ทัศนียภาพบรรยากาศที่ดีใน
สถานศึกษา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
 5 เมตร ยาว 160 เมตร พืน้ที่ผิว
จราจร 800 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

490,000 ครู บคุลากร และ
นักเรียน มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กใช้สัญจรในโรงเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

607 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

608 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียน
2.กจิกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
3.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภค
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ    
                 ฯลฯ

725,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

609 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา
 (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)

2564 
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

610 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
เรียน ค.ส.ล.
แบบเบด็เสร็จ ข 
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ค.ส.ล. แบบเบด็เสร็จ ข 
ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน           
2.เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกดิการ
พฒันาที่ดีและเต็มศักยภาพ   

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ค .ส.ล. 
แบบเบด็เสร็จ ข
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.อาคารเรียน ค.
ส.ล. แบบเบด็เสร็จ
 ข  ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
2.ผู้ใช้บริการ
อาคารเรียนมี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สะอาด บรรยากาศร่มร่ืน
สวยงามปลอดภยั  
2.ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกดิการ
พฒันาที่ดีและเต็มศักยภาพ   
3.มีอาคารเรียนที่พร้อมใช้งาน

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

611 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสุขไพบลูยว์ริิยะวทิยา
 มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)

2564 
(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

612 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.พัฒนาศักยภาพนักเรียน
13.อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

4,066,300 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

613 ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
เรียน คสล. แบบ
เบด็เสร็จ ข. 
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน คสล. แบบเบด็เสร็จ ข  
ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน สวยงาม
 และปลอดภยั

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน คสล . 
แบบเบด็เสร็จ ข
1.ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม  
ขนาดกวา้ง 1.1 เมตร ยาว 3.60 
เมตร จ านวน 10 ชุด
2.เปล่ียนฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี 
ขนาด 9 มม. จ านวน 35 ตร.ม.
3.ทาสี จ านวน 520 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนมีความพงึ
พอใจ ร้อยละ ๙๐

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สะอาด บรรยากาศร่มร่ืน
สวยงามปลอดภยั  
2.ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกดิการ
พฒันาที่ดีและเต็มศักยภาพ   
3.มีอาคารที่ดีพร้อมใช้งาน   

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

614 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีถนนที่มั่นคง
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนสวยงาม น่าอยู่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 468 เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,340 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

1,400,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
 ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีถนนที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีความสวยงามน่า
อยูเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

615 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีร้ัวที่มั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนสวยงามน่าอยู่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 240.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

530,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและ
ประชาชนที่เขา้มา
ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัวที่มีความมั่นคง
แขง็แรงและปลอดภยั
2.โรงเรียนมีความสวยงามน่า
อยูเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ
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616 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
สุขไพบลูย์
วริิยะวทิยา 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

617 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน
2.กจิกรรมอบรมการพฒันาครูด้าน
การจดัการเรียนการสอน การเขยีน
แผนการจดัการเรียนรู้และวชิาการ
3.กจิกรรมมหกรรมวชิาการ
4.กจิกรรมส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนั
5.กจิกรรมพฒันาศูนยก์ารงานอาชีพ
6.กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาศูนย์
กฬีาตะกร้อของโรงเรียนสูงเนิน
7.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ
                 ฯลฯ

3,000,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สูงเนิน
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618 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนสูงเนิน 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกลยาเสพติด

โรงเรียน
สูงเนิน
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619 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 (ต่อเติม
หลังคา
เอนกประสงค์) 
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพือ่ต่อเติมหลังคากนัสาด 
อาคารเรียน 4 ใหม้ีสภาพมั่นคง
 แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหโ้รงเรียนมีอาคารที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ต่อเติมหลังคา
เอนกประสงค์) กวา้ง 5.05 เมตร ยาว
 40 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 1.ตัวอาคาร 4 มี
การต่อเติมหลังคา
กนัสาด ร้อยละ 80
2.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บคุลากรมีความ
พงึพอใจต่อการ
บริหารจดัการและ
การใหบ้ริการ
ทางด้านอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียน 

1.โรงเรียนสูงเนินมีหลังคากนั
สาดอาคารเรียน 4 ที่มีสภาพ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั 
2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
สูงเนิน 

ส านักการช่าง 
ส านัก

การศึกษาฯ

620 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสูงเนิน

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนสูงเนิน มีระบบการ
บริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
สูงเนิน
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621 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนสูงเนิน

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. ค่าพัฒนาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

13,914,204 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สูงเนิน
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622 ปรับปรุงอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ (ทาสี
อาคารเรียน 4)  
โรงเรียนสูงเนิน

เพือ่ทาสีอาคารเรียน 4 ใหม้ี
ความสวยงาม สะอาดและสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 4 จ านวน 1500 
ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 1.ตัวอาคาร 4 มี
การทาสี 100% 
2.ร้อยละของ
ความพงึพอใจของ
นักเรียน ครู และ
บคุลากรที่มีต่อ
การบริหารจดัการ
และการใช้บริการ
ทางด้านอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน

โรงเรียนสูงเนิน มีอาคารเรียน
 4 ที่ทาสีสวยงาม สะอาด 
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการจดัการเรียน
การสอนมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

623 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรลาด
ยางพาราแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนสูงเนิน

เพือ่กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
ภายในโรงเรียน ที่มีความ
แขง็แรง ปลอดภยั และใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก

กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยางพารา
แอสฟลัท์ติก คอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
196 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 3.70 เมตร 
ยาว 54 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
146 เมตร 
ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
82 เมตร 
ช่วงที่ 5 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
80 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 3,223 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

1,590,000 1. โรงเรียนมีถนน
ผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต 
2. นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา และ
ผู้ใช้บริการถนนใน
การสัญจรไปมามี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนสูงเนิน มีถนนผิว
จราจรลาดยาง พาราแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต ที่มีความ
แขง็แรง ปลอดภยั ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)
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624 กอ่สร้างถนน 
คสล.ภายใน
โรงเรียนสูงเนิน

เพือ่กอ่สร้างงถนน คสล .ภายใน
โรงเรียนใหส้ามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนสูง
เนิน 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวกวา้ง 3.50 ม. ยาว
 65 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวกวา้ง 4 ม. ยาว 
106 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวกวา้ง 6 ม. ยาว 17
 ม. หนา 0.15 ม. และขนาดผิว
จราจรกวา้งเฉล่ีย 9 ม. ยาว 6 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพืน้ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไม่น้อยกวา่  808 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

495,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจในการใช้ถนน
 คสล.ในการสัญจร
ไปมาไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

625 กอ่สร้างอาคาร
อเนก ประสงค์ 
โรงเรียนสูงเนิน

เพือ่กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 ใช้ในการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน ของโรงเรียนและชุมชน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
สูงเนิน (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

4,830,000 1. โรงเรียนมี
อาคาร
อเนกประสงค์ 
2. นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน 
ชุมชน  มีความพงึ
พอใจในการใช้
บริการอาคาร
อเนกประสงค์ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์
ใช้ในการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน และกจิกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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626 กอ่สร้างบา้นพกั
ครูชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียนสูง
เนิน

1. เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2. เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3. เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

627 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนสูงเนิน

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
สูงเนิน

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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628 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมพัฒนาการศักยภาพการ
จดัการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ
2.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
3.กิจกรรมสนองพระราชด าริ (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)
4.กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม
5.กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธปิไตยในโรงเรียน
6.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
7.กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการจดัการเรียนการสอน
8.กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
9.พัฒนาค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
10.พัฒนาการบริหารจดัการ เป็นค่าวสัดุ
ส านักงานส าหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน
11.พัฒนาการบริหารจดัการ เป็นค่า
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน 
และอื่น ๆ ที่จ าเป็น
12.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ
                  ฯลฯ

865,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองขาม
พทิยาคม
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(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

629 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

630 ซ่อมแซมอาคาร
เรียนเบด็เสร็จ ก 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนเบด็เสร็จ ก ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียนเบด็เสร็จ ก โดย
ซ่อมงานระบบไฟฟา้
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

631 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองขามพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

632 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา ของ
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียน
อยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณ
เพยีงพอในการใช้จา่ยส าหรับ
นักเรียน
โดยตรงค่าใช้จา่ยในการบริหาร
ทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
13. โครงการศึกษา แสวงหาและเพิ่มพูนความรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการค่ายดาราศาสตร์
15. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ"English Camp for Developing 
English Skill"
16. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

3,500,000 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์
จากโครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

633 ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ
เบด็เสร็จ ก 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เบด็เสร็จ ก ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2. เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ก 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่  อบจ .นม.
 ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคงแขง็แรง และ
ปลอดภยั มีความสวย
งามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

634 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
หนองขามพทิยา
คม

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในโรงเรียนใหม้ีความมั่นคง 
ปลอดภยั และมีบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ การจดัการ
เรียนการสอน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 141 เมตร 
หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 705 
ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

350,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนน ที่มีความมั่นคง
 ปลอดภยั และมีบรรยากาศที่
เอือ้ต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

635 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

เพือ่พฒันาบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียน
ใหม้ีความมั่งคง ปลอดภยั และ
มีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนการสอน

ร้ัวคอนกรีตบล๊อก ขนาดสูง 2.00 ม. 
ยาว 228 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

687,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีร้ัว ที่แขง็แรง มั่นคง
 ปลอดภยั และมีบรรยากาศที่
เอือ้ต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

636 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1. เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในการจอดรถใน
บริเวณโรงรียน
2. เพือ่ความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของครูและบคุลากร 
รวมทั้งผู้ปกครอง ประชาขนใน
ชุมชนที่มาติดต่อราชการ

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
หนองขามพทิยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

428,000 ร้อยละของนักเรียน
 ครู และบคุลากร
ที่มีความพงึพอใจ
ในระดับดี

ครู และบคุลากร รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน
 ที่มาติดต่อราชการ มีสถานที่
จอดรถที่เหมาะสม ปลอดภยั 
และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

637 กอ่สร้างอาคาร
หอ้งน้ านักเรียน 
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า
นักเรียนที่ถกูสุขลักษณะและ
เพยีงพอ

อาคารหอ้งน้ านักเรียน จ านวน ๑ หลัง
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรและ
ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

นักเรียนมีหอ้งน้ าที่ถกู
สุขลักษณะและเพยีงพอ

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

638 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

639 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนองงู
เหลือม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่
สังคมการเรียนรู้อาเซียน
3.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย
4.กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและครูมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร
5.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
6.เพิม่ประสิทธภิาพระบบอินเตอร์เนตใน
โรงเรียน
7.พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
8.กิจกรรมยกระดับความเป็นเลิศ
ทางด้านกรีฑาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
9.กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ 
                  ฯลฯ

1,431,104 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

640 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

641 ทาสีอาคารเรียน 
216 ล อาคาร
เรียน 1 โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พทิยาคม

1.เพือ่ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
อาคารเรียน 1
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียน 216 ล อาคารเรียน
 1 ทาสีน้ าอะครีลิก  จ านวน 1,450 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000  ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียน มีสีสัน
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

642 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองงูเหลือมพทิยา
คม มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม

565






(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

643 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
และยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
13. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
14. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,875,604 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

644 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

เพือ่เปล่ียนกระเบือ้งมุงหลังคา
อาคารหอประชุม ใหม้ีความ
แขง็แรงและปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
 - ร้ือกระเบือ้งหลังคา จ านวน 
246.24 ตร.ม.
 - วสัดุมุงแผ่นเหล็กรีดลอนสีซ่ิง (0.4 
มม.) บฉุนวนกนัความร้อนอลูมิเนียม
ด้านเดียว จ านวน246.24 ตร.ม.
 - ครอบขา้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงค์สีซ่ิง จ านวน 18.24 ม.
 - ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์สีซ่ิง จ านวน 13.50 ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 จ านวนนักเรียน 
ครูและบคุลากรมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีหลังคาหอประชุมที่
ได้
มาตรฐาน มีความแขง็แรง 
ปลอดภยั

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

645 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 57 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 228 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

330,000 1. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. นักเรียน ครู 
และบคุลากร
ทางการศึกษา มี
ความพงึพอใจใน
การใช้ถนนสัญจร
ไปมาไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภยั

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

646 ซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราว 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

เพือ่ซ่อมแซมอาคารเรียน
ชั่วคราว ใหม้ีความแขง็แรง 
พร้อมต่อการจดัการเรียนการ
สอน

ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว จ านวน
 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอยีด
ของ อบจ.นม.ก าหนด)

494,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้รับ
การซ่อมแซมใหม้ีความแขง็แรง
 พร้อมในการจดัการเรียนการ
สอน

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

647 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล . ใหม้ี
ความแขง็แรง ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของทางราชการ
2.เพือ่ปรับภมูิทัศน์ใหม้ีความ
สวยงาม และเปน็ระเบยีบ

กอ่สร้างร้ัว คสล. ขนาดสูง 2 เมตร 
ยาว 162 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

470,000 1.โรงเรียนมีร้ัว 
คสล.
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีร้ัว คสล. ที่มี
ความแขง็แรง ปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
 และเปน็ระเบยีบ

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านัการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

648 กอ่สร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภยั 
2. เพือ่ใหม้ีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง ๔  เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นครราชสีมา
ก าหนด)

285,000 285,000 285,000 ๑. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวา้ง 4
 เมตร ยาว ๑๒๒ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพืน้ผิว
จราจรคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 488 
ตร.ม. จ านวน 1 
เส้น
๒. ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจใน
การกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภยั
2. โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

649 กอ่สร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปอ้งกนัน้ า
ท่วมขงัและพงัทลายของหน้าดิน
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนหนองงูเหลือม
พทิยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นครราชสีมาก าหนด)

250,000 250,000 250,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความพึง
พอใจในการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปอ้งกนั
น้ าท่วมขงัและพงัทลายของ
หน้าดิน
2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
เหมาะสมและสวยงาม

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

650 กอ่สร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภยั 
2.เพือ่ใหม้ีภมูิทัศน์ที่สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๖๑๐ ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นครราชสีมา
ก าหนด)

370,000 370,000 370,000 1. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑๒๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพืน้ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่
 ๖๑๐ ตร.ม. จ านวน
 1 เส้น
2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภยั
2. โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

651 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1. เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดินใหม้ีความสะดวก 
ปอ้งกนัแสงแดดและฝน
2. เพือ่ใหม้ีภมูิทัศน์ที่สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน  ขนาด
กวา้ง ๑.๙๐  เมตร ยาว ๑๔๐.๘๐ 
เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .
นครราชสีมาก าหนด)

440,000 440,000 440,000 1. โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน ขนาด
กวา้ง ๑.๙๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๘๐ เมตร
2. ครู บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนมีความพงึ
พอใจในการ
กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีหลังคาคุลม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนั
แสงแดดและฝน
2. โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

652 กอ่สร้างบา้นพกั
ครูชั้นเดียว 10 
ยนูิต โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างบา้นพกัครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยนูิต
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวญัก าลังใจแกค่รู
และบคุลากรในการปฏบิติังาน
3.เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กอ่สร้างบา้นพกัครู ชั้นเดียว 10 ยนูิต
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

3,000,000 1. มีบา้นพกัครู ชั้น
เดียว 10 ยนูิต
2. ครูผู้พกัอาศัย
บา้นพกัครูมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีบา้นพกัครูที่มี
คุณภาพ

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

653 ติดต้ังและวางท่อ
ประปาขยายเขต
จ าหน่ายน้ าเขา้
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังและวางท่อประปา
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าเขา้
โรงเรียนหนองงูเหลือมพทิยาคม
 ที่ได้มาตรฐาน
2.เพือ่ใหน้ักเรียน ครูและ
บคุลากรมีน้ าใช้อปุโภค บริโภค
สะอาดถกูสุขลักษณะ

ติดต้ังและวางท่อประปาขยายเขต
จ าหน่ายน้ าเขา้โรงเรียนหนองงูเหลือม
พทิยาคม (ตามประมาณการการ
ประปาส่วนภมูิภาคสาขานครราชสีมา )

2,757,878 2,757,878 ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ังและ
วางท่อประปาขยายเขต
จ าหน่ายน้ าเขา้โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม ที่ได้มาตรฐาน
2.นักเรียนครูและบคุลากรมี
น้ าใช้อปุโภค บริโภคที่สะอาด
ถกูสุขลักษณะ

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านัก

การศึกษาฯ

654 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

655 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียน
2.กจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ 
ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและภมูิ
ปญัญาท้องถิน่
3.กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ
4.กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
5.พฒันาระบบอนิเตอร์เนตความเร็วสูง
6.เพิม่ประสิทธภิาพการบริการ
สาธารณูปโภค
7.เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

985,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองบวั
พทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

656 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 2 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

657 ปรับปรุงอาคาร
เรียนชั่วคราว 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราว ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

658 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองบวัพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

659 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
13. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
14. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
15. กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

4,189,900 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม

660 ปรับปรุงอาคาร
เรียน 108 ล 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน 
108 ล ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรงและปลอดภยั
2.เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนการสอน

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 108ล ขนาด
กวา้ง 4.55 ม. ยาว 32.50 ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.  โรงเรียนมีอาคาร ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2.  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

661 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงสภาพถนน
บริเวณทางเขา้บา้นพกัครูใหน้่า
อยูย่ิง่ขึน้
2. เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้บันักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานกบัทางโรงเรียน

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 828 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 ผู้ใช้บริการถนน
เขา้บา้นพกัครูมี
ความปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน

1. ถนนเขา้บา้นพกัครูมีความ
พร้อมและสะดวกยิง่ขึน้
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานกบัทางโรงเรียนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
มากขึน้

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

662 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรงและ
ปลอดภยั
2. เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการจดัการเรียน
การสอน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จ านวน 2 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 500,000 500,000 ผู้ใช้บริการอาคาร
เรียนมีความพงึ
พอใจ ในการจดั
กจิกรรมการเรียน
การสอนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคาร ที่มีความ
มั่นคง แขง็แรงและปลอดภยั
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

663 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

664 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป  
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมประกวดทูบนีัมเบอร์วนั
2.กจิกรรมพฒันาการจดัการศึกษา 8 
กลุ่ม สาระการเรียนรู้
3.พฒันาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
บคุลากรทางการศึกษา
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ๆ

500,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)
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(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

665 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
บญุมาก
พทิยาคม

578






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

666 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ  ใหม้ี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามเอือ้ต่อการ
เรียนรู้

ปรับปรุงซ่อมแซม
1.อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
2.อาคารอตุสาหกรรม
3.อาคาร 3 (หอ้งพระพทุธ)
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนหนอง
บญุมาก

พทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

667 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองบญุมากพทิยา
คม มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
บญุมาก
พทิยาคม

579






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

668 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ค่าปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12. จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายวงดุริยางค์
13. กิจกรรมประกวดทูบีนัมเบอร์วนั
14. กิจกรรมพัฒนาการจดัการศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม
15. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา

5,010,304 5,010,304 5,010,304 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม

580






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

669 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 2 และ 3 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1. เพือ่ซ่อมแซมระบบไฟฟา้
อาคารเรียน 2 และ 3 ใหม้ี
ความแสงสวา่งเพยีงพอ และ
ปลอดภยั
2. เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามเอือ้ต่อการ
เรียนรู้

ซ่อมแซมอาคารเรียน 2 และ 3 (ตาม
แบบรายละเอยีดของ อบจ .นม.ก าหนด)

150,000 จ านวนนักเรียน 
ครูและบคุลากรมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีระบบไฟฟา้ที่
สวา่งอยา่งเพยีงพอและมี
ปลอดภยั
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
ระบบไฟฟา้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

670 กอ่สร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ  (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

470,000 1.โรงเรียนมีถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
2.นักเรียน ครู 
บคุลากรมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และปลอดภยั

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

671 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ
ที่ได้มาตรฐาน
2.เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การจอดรถส าหรับคณะครู 
ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้
ที่มาติดต่อราชการ

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
หนองบญุมากพทิยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

428,000 นักเรียน ครู 
บคุลากร 
ผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่อราชการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
ที่ได้มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
ที่สะดวกในการจอดรถของ
คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน 
ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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672 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

673 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียน
ตามความสามารถและความถนัด
2.พฒันาศักยภาพครูและบคุลากรสู่
มืออาชีพ
3.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
4.อนิเตอร์เนตนโยบายผู้บริหาร
5.ค่าอาหารค่าพาหนะนักเรียนยากจน
6.พฒันาค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ   
                 ฯลฯ

1,238,004 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองยาง
พทิยาคม
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674 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
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675 ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหาร 
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหารใหม้ีความปลอดภยั 
สะอาด และน่าใช้บริการ
2.เพือ่สุขภาพอนามัยที่ดีในการ
รับประทานอาหารในโรงอาหาร

งานปกูระเบือ้งเคลือบ 8"×8" 
จ านวน 370 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการ มี
ความพงึพอใจ 
ระดับมากขึน้ไป 
ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีโรงอาหารที่มี
ความปลอดภยั สะอาด และ
น่าใช้บริการ
2.นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่
ดีในการรับประทานอาหารใน
โรงอาหาร

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

676 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองยางพทิยาคม มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
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677 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา
ทอ้งถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
12. พฒันาการศึกษา (จัดซ้ือวัสดุการเรียน
การสอน,วัสดุส านกังาน)

5,646,304 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

678 ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ
เบด็เสร็จ ข 
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบเบด็เสร็จ ข ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั
2. เพือ่ใหอ้าคารเรียนสวยงาม 
น่าอยู ่เอือ้ต่อการเรียนการสอน

ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ ข 
 - ร้ือกระเบือ้งหลังคา จ านวน 
284.34 ตร.ม.
 - วสัดุมุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงค์สีซ่ิง (0.4 มม.) จ านวน 
284.34 ตร.ม.
 - ครอบขา้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงค์สีซ่ิง จ านวน 13.54 ม.
 - ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์สีซ่ิง จ านวน 21 ม.  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ครู บคุคลากร 
และนักเรียนมี
ความพงึพอใจ
ระดับมากร้อยละ 
80 ขึน้ไป

1. โรงเรียนมีอาคารที่มีความ
มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาน น่าอยู ่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

679 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
ทางเดิน ปอ้งกนัแดดและฝน
ใหก้บันักเรียน ครู บคุลากรและ
ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
 2.เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม เปน็ระเบยีบ และเอือ้
ต่อการเรียนการสอน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียน
หนองยางพทิยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

327,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร มีความ
พงึพอใจในการใช้
บริการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ส าหรับปอ้งกนัแดด
และฝนใหก้บันักเรียนและครู 
บคุลากรและผู้ที่สัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั
 2.โรงเรียนมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม เปน็ระเบยีบ และ
เอือ้ต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

680 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์ติกคอ
นกรีต โรงเรียน
หนองยางพทิยาคม

เพือ่ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลัต์ติก คอนกรีตภายใน
โรงเรียน ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานได้อยา่งสะดวก และปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 211 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่
น้อยกวา่ 1,266  ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

310,000 1.โรงเรียนมี
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต 
2.นักเรียน ครู 
และบคุลากร
ทางการศึกษา มี
ความพงึพอใจใน
การใช้บริการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตที่
ปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งานได้อยา่งสะดวก และ
ปลอดภยั

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

681 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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รับผิดชอบหลัก

682 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
3.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายตามประเพณีท้องถิ่น 
ส่ือและอุปกรณ์การเรียน การ
พัฒนาบุคลากร

1.กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกฬีา
2.พฒันางานสาธารณูปโภค และน้ ามัน
เชื้อเพลิง
3.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียน
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  ฯลฯ

1,790,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์
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683 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์ 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์
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2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

684 ปรับปรุงหอ้งเรียน
  อาคาร 108 ล 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่ปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร
 108 ล
2.เพือ่ใหม้ีหอ้งเรียนที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

พืน้ปกูระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"×12" โดยมีพืน้ที่ปกูระเบือ้งไม่
น้อยกวา่ 312 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีหอ้งเรียน ที่มี
ความสะอาด มั่นคงแขง็แรง  
และปลอดภยั 
2.โรงเรียนมีหอ้งเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียน
หนองหวา้

พทิยาสรรค์ 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

685 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนองหวา้พทิยาสรรค์
 มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ และ
มีระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ที่มีเสถยีรภาพและมีความเร็ว
สูง มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการบริหารจดั
การศึกษา เพือ่เขา้สู่ประเทศ
ไทย 4.0

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

686 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

4,322,704 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
13.โครงการพฒันาผู้เรียนใหม้ีสุนทรี
ภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี 
และกฬีา

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

687 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่ใหค้รู บคุลากรและ
นักเรียนหรือผู้ใช้บริการได้มี
หอ้งเรียนที่สะอาด น่าเรียนรู้
2.เพือ่พฒันาปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบการให้
อยูใ่นสภาพที่ดีและปลอดภยัต่อ
การใช้งานของผู้เรียน

ปพูืน้กระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"x12" จ านวนพืน้ที่ปกูระเบือ้งไม่
น้อยกวา่ 285 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 1.มีหอ้งเรียนที่ปู
พืน้กระเบือ้ง 
อาคาร 108ล
2.ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อย 80

1.พืน้ภายในอาคารเรียนมี
สภาพที่สะอาดสวยงามพร้อมใช้
2.นักเรียนและชุมชนมีความ
มั่นใจในความปลอดภยัในการ
ใช้บริการหอ้งเรียนและอาคาร
สถานที่

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

688 กอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

เพือ่กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
เพือ่รองรับการจดักจิกรรมของ
นักเรียนและชุมชนในเขตบริการ

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 30 
x 50  ม. หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อย
กวา่ 1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่  อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์
สามารถใหบ้ริการแกน่ักเรียน
และชุมชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ สะดวก สะอาด
 ปลอดภยั

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

689 กอ่สร้างร้ัว คศล. 
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน
คอนกรีตบล็อค สูง 2 เมตร ยาว
 165 เมตร ที่มีประสิทธภิาพ
2.เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน คอนกรีตบล็อค สูง
 2 เมตร ยาว 165 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด)

499,000 จ านวนนักเรียน 
ครูและบคุลากรมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
 80

โรงเรียนมีร้ัวที่แขง็แรง และ
ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

690 ปรับปรุงถนน
ภายในโรงเรียน
หนองหวา้พทิยา
สรรค์

1. เพือ่ปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนใหเ้ปน็ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2. เพือ่ใหม้ีความปลอดภยัจาก
การใช้ถนนในโรงเรียนในการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 765 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 498,000 498,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1. ถนนภายในโรงเรียนได้รับ
การปรับปรุงถนนคอนกรีตที่
ช ารุดใหใ้ช้การได้
2. การสัญจรไปมาในโรงเรียน
มีความสะดวกปลอดภยั

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

691 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
หนองหวา้
พทิยาสรรค์

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

692 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันาทักษะดิจติอล4.0 
เพือ่การเรียนรู้
2.กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
3.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
4.กจิกรรมส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิน่
แกน่ักเรียน
5.กจิกรรมพฒันาครูด้านทักษะ
กระบวนการคิด
6.กจิกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอน
 เทคโนโลยแีละการส่ือสาร
7.พฒันาค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
8.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  ฯลฯ

790,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

693 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา 
(ส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

694 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 1 (108 ล)
 โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 108 ล ใหม้ีความมั่นคง 
แขง็แรง และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

งานทาสีภายนอกอาคารเรียน  
จ านวน 1,700 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
 ส านักการช่าง

 ส านัก
การศึกษาฯ

695 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหว้ยลึกผดุงวทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

696 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4. เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8. ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน

4,539,500 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา
12.กจิกรรมพฒันาครูด้านทักษะ
กระบวนการคิด
13. กจิกรรมการพฒันาส่ือการเรียน
การสอนเทคโนโลยแีละการส่ือสาร
14. กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
สร้างจติส านึกในการรักษโ์ลก
15. กจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะการอา่น
16. กจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านดนตรี
17. กจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
18. กจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน
19.กจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกฬีา

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

697 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟา้อาคารเรียนอาคาร
ประกอบที่มีระบบไฟฟา้
ปลอดภยัต่อการใช้งานของผู้เรียน

ปรับปรุงระบบไฟฟา้อาคารเรียน
อาคารประกอบ จ านวน 1 หลัง  
ขนาด 8 X 10 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอยีด ที่ อบจ .นม.
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2 โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

698 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
โรงเรียน รอบ
อาคาร
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1. เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ใช้สัญจรภายใน
โรงเรียนเชื่อมต่อระหวา่งอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
2. เพือ่ใหค้รู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
สะดวกในการใช้อาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน รอบอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 690 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

420,000 ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน 
รอบอาคารอเนกประสงค์ ใช้
สัญจรภายในโรงเรียนเชื่อมต่อ
ระหวา่งอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียน
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความสะดวกใน
การใช้อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

699 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

700 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
 8 กลุ่มสาระ
2.กจิกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้
สู่กระบวนการคิด
3.ค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา
4.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ ฯลฯ

520,000 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

701 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

601






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

702 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง 
และปลอดภยั
2.เพือ่ใหม้ีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอือ้ต่อการเรียนรู้

งานกระเบือ้งปพูืน้
 -ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12" x 12" 
ในหอ้งเรียนและหอ้งปฏบิติัการ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

703 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนหนิดาดวทิยา มีระบบ
การบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
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704 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

5,131,296 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
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9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13.พฒันากระบวนการคิด
14.ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีง

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

705 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ใหม้ีความมั่นคง แขง็แรง
และปลอดภยั
2.เพือ่พฒันาอาคารเรียนมี
ความสวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

ปกูระเบือ้งเคลือบขนาด 12"x12"  
จ านวน 370 ตร.ม. ในหอ้งเรียนและ
หอ้งปฏบิติัการ (ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม.ก าหนด)  

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

1.อาคารเรียน อาคารประกอบ
ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่เหมาะสม 
2.อาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียนเอือ้ต่อการจดั
การศึกษาและการใหบ้ริการ
แกชุ่มชน

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

706 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

เพือ่ใหค้รู บคุลากร และ
นักเรียนทุกคน สัญจรไปมาได้
สะดวกในฤดูฝน

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบ 
Cover way ขนาดกวา้ง ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๗๕ เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

320,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากรมีความ
พงึพอใจต่อการใช้
ทางเดินมีหลังคา
คลุมทางเดิน ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐

ครู และบคุลากร นักเรียน 
สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึน้
ในฤดูฝน

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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707 ปรับปรุงสนาม
ฟตุซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

เพือ่ปรับปรุงสนามฟตุซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก ส าหรับใช้ในการ
ฝึกซ้อมทักษะกฬีาฟตุซอล

ปรับปรุงสนามฟตุซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 22 ม. ยาว 42 ม. 
จ านวน 1 สนาม (ตามแบบ และ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 โรงเรียนมีสนาม
ฟตุซอลที่ได้
มาตรฐาน

1.นักเรียนและเยาวชนมี
สนามกฬีามาตรฐานส าหรับใช้
ในการออกก าลังกายอยา่ง
พอเพยีง
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ภมูิคุ้มกนัที่ดี ไม่ยุง่เกีย่วกบัยา
เสพติดตามยทุธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
3.นักเรียนและเยาวชนได้ใช้
เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ มี
สุขภาพพลามัยสมบรูณ์
แขง็แรงมีน้ าใจเปน็นักกฬีา
มากขึน้

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

708 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน ใหม้ีความ
มั่นคง แขง็แรง ปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
 กวา้ง 5 ม. ยาว 219 ม. หรือพืน้ที่
น้อยกวา่ 1,095 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ .ก าหนด)

497,000 โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด 5*219 
เมตร ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้
ในสภาพที่เหมาะสม ชุมชนมี
ความพงึพอใจในการใช้บริการ

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

709 กอ่สร้างอาคาร
โรงจอดรถ 
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

เพือ่กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ
ส าหรับบคุลากรทางการศึกษา

กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกวา้ง
 ๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม. ก าหนด)

428,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ ๙๐

๑.มีอาคารโรงจอดรถในสภาพ
ที่เหมาะสม เพยีงพอต่อการใช้
งาน
๒.ชุมชนมีความพงึพอใจใน
การใช้บริการ

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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710 กอ่สร้างร้ัว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
หนิดาดวทิยา

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพือ่ใหค้รู บคุลากร นักเรียน 
และทรัพยสิ์นทางราชการมี
ความปลอดภยั

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
สูง ๒ ม. ยาว ๑๖๒ ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

470,000 โรงเรียนมีร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สูง 2 เมตร ยาว 
162 เมตร

ครู บคุลากร นักเรียน และ
ทรัพยสิ์นทางราชการมีความ
ปลอดภยั

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

711 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
poly 330W จ านวน 30 แผง 
2.เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1
 ตัว
3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน
การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
หนิดาดวทิยา
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ
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712 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษา
3.เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
ค่าใช้จา่ยการบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียน การ
พฒันาบคุลากร

1.กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
2.กจิกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเปน็
เลิศด้านฟตุบอลและวอลเลยบ์อล
3.จา้งเหมาบริการครูสอนภาษาจนี
4.รถรับ-ส่งนักเรียน (ค่าอาหาร-
ยานพาหนะ)
5.เพิม่ประสิทธภิาพในการเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เนต
6.ค่าสาธารณูปโภค
7.กจิกรรมพฒันาด้านอืน่ ๆ  ฯลฯ

1,170,300 ร้อยละนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

713 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา)

1.เพือ่จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
2.เพือ่จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
4.เพือ่ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
5.เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จดัท าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระ
เกยีรติ จ านวน 1 ศูนย์
2.จดักจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
3.จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี
4.จดักระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง" จ านวน 1 คร้ังต่อปี
5.จดักจิกรรมการสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จ านวน 1 คร้ังต่อปี

650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
ในสถานศึกษา อยา่งน้อย
 1 ศูนยฯ์
2.นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่นในสถานศึกษา
อยา่งน้อย ร้อยละ 80
3.โรงเรียนจัดกจิกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี
4.นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ
3.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
4.นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั
5.เด็กและเยาวชนในท้องถิน่
หา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

714 ปรับปรุงต่อเติม
ชายคา (อาคาร 
216 ล) โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจดั
การศึกษา และการใหบ้ริการ
2.เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี

ปรับปรุงต่อเติมชายคา (อาคาร 216 
ล) (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

150,000 ผู้ใช้บริการมีความ
พงึพอใจ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แขง็แรง และ
ปลอดภยั
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู้

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

715 ค่าใช้จา่ยในการ
จา้งพฒันาระบบ
การบริหารจดั
การศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าและ
พฒันานวตักรรมการบริหารจดั
การศึกษาผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารวชิาการ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบคุคล 
และด้านบริหารงบประมาณ 
เปน็ต้น อนัจะน าไปสู่การปฏรูิป
การศึกษาเพือ่รองรับเศรษฐกจิ
รูปแบบใหม่ (New Economy 
Model) ตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

จดัหา จดัท าและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบบริหารงานวชิาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการศึกษา

450,000 สถานศึกษา
ด าเนินการจดัหา 
จดัท า และพฒันา
ระบบการบริหาร
จดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่
เขา้สู่ประเทศไทย 
4.0 อยา่งน้อย 4 
ระบบ

โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา มี
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตที่มี
เสถยีรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการศึกษา 
เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

716 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาการจดั
การศึกษา 
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและทั่วถงึ
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาท้องถิน่ (SBMLD)
6.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
7.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูของ
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
8.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

4,447,300 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.ค่าปจัจยัพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน
11.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
12.ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ด้านการเรียนการสอน
13.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพ
ครูและบคุลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางการจดัการศึกษาในศตวรรษที่
 ๒๑
14.ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตส าหรับการ
เรียนการสอนทางอนิเตอร์เน็ต

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา

717 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา

1.เพือ่ปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจดั
การศึกษาและการใหบ้ริการ
2.เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบต่างๆ
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

150,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90
 พงึพอใจในการใช้
งานอาคารเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
สภาพมั่นคง แขง็แรง สวยงาม
 และมีความปลอดภยัเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

718 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ใช้
สัญจรภายในโรงเรียน ใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ใช้งานได้ดี นักเรียน ครู 
และประชานชนได้รับความ
สะดวกสบาย ปลอดภยัในการ
เดินทางมาโรงเรียนและติดต่อ
ราชการ

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
270 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,350 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ก าหนด)

499,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๙๐
 พงึพอใจในการใช้
งานถนนที่ใช้สรจร
ภายในโรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา 
อ าเภอครบรีุ 
จงัหวดันครราชสีมา

นักเรียน ครู และประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจรภายในโรงเรียน 
ได้รับความสะดวกสบาย 
ปลอดภยัในการเดินทางมา
โรงเรียนและติดต่อราชการ

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ

719 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล . ของ
โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา สูง 2 
เมตร ยาว 165 เมตร
2.เพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

กอ่สร้างร้ัว คสล. ภายในโรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา อ าเภอครบรีุ จงัหวดั
นครราชสีมา ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

499,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร ร้อยละ 
๙๐ พงึพอใจในการ
ใช้กอ่ส้างร้ัว คสล. 
ของโรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา 
อ าเภอครบรีุ 
จงัหวดันครราชสีมา

นักเรียน ครู และบคุลากร
ได้รับความปลอดภยัในชีวติ 
และทรัพยสิ์นจากการกอ่สร้าง
ร้ัว คสล. โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

720 กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน 
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม 
ทางเดิน โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา
2.เพือ่ใหเ้กดิสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินของ
โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา อ าเภอครบรีุ 
จงัหวดันครราชสีมา ขนาด 250 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาก าหนด)

425,000 นักเรียน ครู และ
บคุลากร ร้อยละ 
90 พงึพอใจใน
การกอ่สร้างโครง
หลังคาเหล็ก 
ทางเดินของ
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา อ าเภอครบรีุ
 จงัหวดั
นครราชสีมา

นักเรียน ครู และบคุลากร
ได้รับประโยชน์จากการ
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ของโรงเรียนอรพมิพว์ทิยา 
และเอือ้ต่อการจดัการเรียน
การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึน้

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

721 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
พฒันาศูนยก์ฬีา
ฟตุบอล โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา

1. เพือ่ศึกษาและพฒันาเทคนิค
การฝึกซ้อมนักกฬีาที่ต้องเล่น
เปน็ทีมใหม้ีทักษะและ
ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
ของนักกฬีา โดยในชั้นต้นจะใช้
กฬีาฟตุบอลเปน็โครงการน าร่อง
2. เพือ่พฒันามาตรฐานกฬีา
ฟตุบอลของโรงเรียนอรพมิพ์
วทิยาใหม้ีความเปน็เลิศและมี
ทีมฟตุบอลชั้นน าใน ระดับ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ระดับภมูิภาค และ
ระดับประเทศ
3. เพือ่เสริมสร้างเกยีรติภมูิ
โรงเรียนอรพมิพว์ทิยาใหเ้ปน็ที่
ภาคภมูิใจของนักเรียนโรงเรียน
อรพมิพว์ทิยาปจัจบุนั ศิษยเ์กา่
ของโรงเรียนอรพมิพว์ทิยา และ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

เปน็ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศูนยก์ฬีา
ฟตุบอลโรงเรียนอรพมิพว์ทิยา

100,000 100,000 100,000 นักเรียน ครู 
บคุลากรและชุมชน
 มีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 85

1. ศูนยก์ฬีาฟตุบอลโรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา  มีเทคนิคการ
พฒันานักกฬีาที่ต้องเล่นเปน็
ทีมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล อนัจะท าให้
สามารถขยายไปสู่การพฒันา
กฬีาประเภทอืน่ได้ด้วย
2. ศูนยก์ฬีาฟตุบอลมี
มาตรฐานในการพฒันากฬีา
ฟตุบอล
3. ผู้เรียน ครู บคุลลากรและ
ชุมชน มีความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการของศูนยก์ฬีา
ฟตุบอลโรงเรียนอรพมิพว์ทิยา

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

722 ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
(Solar Rooftop)
 โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop)
2.เพือ่ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
3.เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330W จ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาก าหนด )

500,000 โรงเรียนประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 
1,000 หน่วย
ต่อปี

1.โรงเรียนได้รับการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop)
2.เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
3.โรงเรียนได้ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้โดยใช้พลังงานทดแทน 
ลดภาระค่ากระแสไฟฟา้

โรงเรียน
อรพมิพว์ทิยา 
ส านักการช่าง 

ส านัก
การศึกษาฯ
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   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

723 โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่
ประเทศไทย  
รอบคัดเลือก 
ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีง
เหนือ  

1. เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนและ
นักศึกษาสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทั่วภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือได้เล่นกฬีา
 และออกก าลังกาย สร้างความ
รักสามัคคี ความมีระเบยีบวนิัย 
ตลอดจนพฒันาสุขภาพ
พลานามัยใหส้มบรูณ์แขง็แรงทั้ง
ร่างกายและจติใจ และเปน็การ
สร้างเกราะปอ้งกนัยาเสพติด
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน
2. เพือ่สนับสนุนส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้
พฒันาทักษะ และขดี
ความสามารถด้านการกฬีา
ใหก้บันักเรียนพฒันาไปสู่การ
เปน็นักกฬีาที่มีความเปน็เลิศ 
และพฒันาไปสู่การเปน็นักกฬีา
อาชีพ

1.นักเรียนและนักศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีสถานศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
2. จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  รุ่นอายไุม่เกนิ 
12,14,16 และ18 ป ีชาย/หญงิ 
ประกอบด้วย 12 ชนิดกฬีา
  
 

 

20,000,000    16,800,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ร่วมการแขง่ขนั 
ผู้ด าเนินการ
จดัการแขง่ขนั 
และผู้ที่เกีย่วขอ้ง
กบัการแขง่ขนัมี
ความพงึพอใจต่อ
การจดัการแขง่ขนั
กฬีานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รอบ
คัดเลือกระดับภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนื
อ และมีตัวแทน
นักกฬีาจาก

1.นักเรียนและนักศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือได้
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย มี
ความรักสามัคคี มีระเบยีบวนิัย
 ตลอดจนสุขภาพพลานามัย
สมบรูณ์แขง็แรงทั้งร่างกาย
และจติใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และหา่งไกลจากยา
เสพติด เปน็เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนของชาติที่มีคุณภาพ
2.นักเรียนและนักศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมี
การพฒันาทักษะและขดี
ความสามารถด้านการกฬีา 
พฒันาไปสู่การเปน็นักกฬีาที่มี
ความเปน็เลิศ และพฒันาไปสู่
การเปน็นักกฬีาอาชีพ

ส านัก
การศึกษาฯ
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2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักกีฬาในสังกัดฯ ตลอดจนสร้าง
ความรัก ความผูกพัน และความ
สามัคคีในกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะ
ชนให้หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
กีฬาตามนโยบายรัฐบาล โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครราชสีมา 

 ดังต่อไปนี้ 
1.กรีฑา 
2.เทเบลิเทนนิส 
3.วอลเลยบ์อลในร่ม 
4.วอลเลยบ์อลชายหาด 
5.ฟตุบอล  
6.ฟตุซอล  
7.เปตอง ชูตต้ิงเปตอง 
8.เซปกัตะกร้อ 
9.หมากรุก 
10.หมากฮอส 
11.แบดมินตัน 
12.กฬีาสาธติ (ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด)

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนื
อที่เขา้ร่วมการ
แขง่ขนั เพือ่
คัดเลือกเปน็
ตัวแทนเขา้ร่วม
การแขง่ขนัใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากลต่อไป

3.บคุลากรและเจา้หน้าที่
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ และสร้างความ
รักสามัคคีกนัในหมู่คณะหรือ
ในกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทั่ว
ประเทศ
4. ประชาชนในท้องถิน่ 
ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในการจดัการแขง่ขนักฬีาฯ 
5.การท่องเที่ยวและเศรษฐกจิ
ของจงัหวดันครราชสีมาดียิง่ขึน้
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

724 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,649,091   3,649,091    3,649,091   นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกฤษณา
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา  
17.โครงการสนองพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
18.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภมูิ
ปญัญาท้องถิน่
19.โครงการพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน

โรงเรียน
กฤษณาวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

725 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3,659,532  3,659,532  3,659,532 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท .เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
1๗.โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนรู้
18.โครงการพฒันาการด าเนินงาน
ส านักงานภายในสถานศึกษา
19.โครงการพฒันาทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจดั
การศึกษา

โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

726 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,147,096 6,147,096 6,147,096 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

622






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ

โรงเรียนกดุจกิ
วทิยา

623






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

727 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,405,327 4,405,327 4,405,327 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

624






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเขาใหญ่
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนรู้
18.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนเขา
ใหญพ่ทิยาคม

625






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

728 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนครบรีุ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,005,253 14,005,253 14,005,253 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนครบรีุ

626






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนครบรีุ 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาการศึกษา ได้แก่
  - โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษา(กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต)
  - โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)
  - โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ (๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้)
  - โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18.ค่าใช้จา่ยศูนยพ์ัฒนาวชิาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนครบรีุ

627






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

729 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4,515,417  4,515,417  4,515,417 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

628






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนคลองไผ่
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท .เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการงานวดัผล
และประเมินผลการเรียน
18.โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านวชิาการ
19.โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านศิลปะ  ดนตรี และกฬีา
20.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนคลอง
ไผ่วทิยา

629






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

730 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,977,337 5,977,337 5,977,337 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

630






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. พฒันาวชิาการและการจดัการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
18. พฒันาผู้เรียนใหม้ีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกฬีา 
19. พฒันาทักษะการเรียนรู้

โรงเรียนคลอง
เมืองพทิยาคม

631






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

731 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,417,100 5,417,100 5,417,100 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม

632






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเฉลียง
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
18.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนยก์ีฬา
19.ค่าพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  - โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
  - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วชิาการสู่ความเป็นเลิศ
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียน
เฉลียงพทิยาคม

633






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

732 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,641,825 5,641,825 5,641,825 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม

634






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนช่องแมว
วทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาและส่งเสริมศูนยก์ฬีา
หมากรุก หมากฮอด
18.ค่าพฒันาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) ค่าใช้จา่ยในการอบรม 8 
กลุ่มสาระ และอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม

โรงเรียนช่อง
แมววทิยาคม

635






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

733 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,219,088 4,219,088 4,219,088 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม

636






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนดอนไพล
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
18.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และ
ภมูิทัศน์ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
19.โครงการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบคุลากร ในการพฒันา
วชิาชีพ

โรงเรียนดอน
ไพลพทิยาคม

637






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

734 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,722,695 8,722,695 8,722,695 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

638






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬา
ฟุตบอล
19.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาเท
เบิลเทนนิส
20.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
21.โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนด่าน
เกวยีนวทิยา

639






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

735 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9. ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,388,076 5,388,076 5,388,076 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

640






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม (ต่อ)

13. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14. ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15. ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา
พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา
17. กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวชิาการของนักเรียน
18. กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์
19. กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม

641






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

736 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้าฯ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
10.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
11.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11,975,095 11,975,095 11,975,095 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้าฯ

642






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาน้อม
เกล้าฯ (ต่อ)

12.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
13.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
14.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
15.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
16.ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
17.ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา
18.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
19.ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้าและ
อุปกรณ์ฉีดพ่นยุง
20.ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียน
การสอน

โรงเรียน
เตรียม

อดุมศึกษาน้อม
เกล้าฯ

643






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

737 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรัก
การอา่นในสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

5,360,672 5,360,672 5,360,672 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 95 ของนักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พทิยาคม

644






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโตนด
พทิยาคม (ต่อ)

12.ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ 
อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬา (กรีฑา)
18.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาดโรงเรียน) 
ดังนี ้
     18.1 โครงการนิทรรศการวชิาการและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห์
     18.2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการเรียนการสอน
     18.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
     18.4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม
     18.5 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ม.1 และ ม.4
     18.6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

645






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

738 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา 
 โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,245,468 4,500,000 4,500,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

646






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา(พัฒนาบุคลากร)
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา(จดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ 
และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน)
19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา(กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและวชิาการส าหรับ
นักเรียน)

โรงเรียนทัพร้ัง
พทิยาคม

647






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

739 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,459,836 5,459,836 5,459,836 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม

648






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียน
เทพารักษร์าช
วทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 
(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
สู่มืออาชีพ)
๑8.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 
(กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชาติ  (ONET)
๑๙.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 
(กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ นันทนาการและทักษะชีวติ)

โรงเรียน
เทพารักษร์าช

วทิยาคม

649






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

740 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,440,273 15,884,300 17,472,730 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

650






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ์
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18.ค่าพฒันาและส่งเสริมศูนยก์ฬีา
วอลเลยบ์อลชายหาด
19.ค่าพฒันาการศึกษาโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ ์กจิกรรมส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนการสอน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

651






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

741 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,060,534 5,060,534 5,060,534 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพ  ทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2

652






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถมัภ ์2 (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ  
18. โครงการคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  
19. โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรสู่มืออาชีพ  
20. โครงการพฒันาระบบพสัดุ วสัดุ
ส านักงานและส่ือการเรียนการสอน
21. โครงการพฒันาบคุลากร

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2

653






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

742 โครงการปพูืน้
คอนกรีตบล็อก 
หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งอาคาร 
216ล)

 เพือ่ปพูืน้คอนกรีตบล็อก หนา 
6 ซม. (ด้านขา้งอาคาร 216ล)

 ปพูืน้คอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งอาคาร 216ล) จ านวน 260
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

 170,000  170,000  170,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

 โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน เพือ่ใช้ในการ
จดักจิกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

743 โครงการปพูืน้
คอนกรีตบล็อก 
หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งลาน
พระพทุธรูป)

 เพือ่ปพูืน้คอนกรีตบล็อก หนา 
6 ซม. (ด้านขา้งลานพระพทุธรูป)

 ปพูืน้คอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งลานพระพทุธรูป ) จ านวน  
490  ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

 320,000  320,000  320,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

 โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน เพือ่ใช้ในการ
จดักจิกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

744 โครงการกอ่สร้าง
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้า
อาคาร 216 ล

 เพือ่กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าอาคาร 216 ล

 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร 
216 ล  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 360 
ตารางเมตร  ไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

 123,000  123,000  123,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

 โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน เพือ่ใช้ในการ
จดักจิกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
ส านักการช่าง

ส านัก
การศึกษาฯ

654






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

745 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบวัลาย

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,877,269 4,877,269 4,877,269 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัลาย

655






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบวัลาย 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
19.ค่าพฒันาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) ดังนี้
     - ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
     - กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนการสอน

โรงเรียนบวัลาย

656






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

746 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบวัใหญ่

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,902,085 17,902,085 17,902,085 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบวัใหญ่

657






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบวัใหญ ่
(ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาฟุต
ซอลหญิง
18.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
    18.1  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด
    18.2  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
    18.3  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสวนพฤษ
ศาสตร์

โรงเรียนบวัใหญ่

658






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

747 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,929,912 5,046,284 5,146,284 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

659






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.เพิม่ศักยภาพบคุลากรทาง
การศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
18. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตาม
แนวทางการจดัการศึกษา ตาม
ศตวรรษที่ 21
19. จดัการเรียนการสอนหลักสูตรทวิ
ศึกษา

โรงเรียนบา้น
ใหญพ่ทิยาคม

660






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

748 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,075,230 5,075,230 5,075,230 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม

661






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนบา้นใหม่
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการค่ายภาษาองักฤษ (English 
camp)
18. โครงการพฒันาศักยภาพนกักฬีา
19. โครงการค่ายส่ิงแวดล้อม
20. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาชีพ
 กจิกรรมนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ
21. โครงการกจิกรรมพฒันาประสิทธิภาพ
ครูและบคุลากร (กจิกรรมฝึกศึกษาดูงาน)
22. โครงการสัมนาครูและบคุลากร
23. โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบา้น
ใหม่พทิยาคม

662






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

749 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนประทาย

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,809,508 20,809,508 20,809,508 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ประทาย

663






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนประทาย 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18..ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬา
แบดมินตัน
20.ค่าพัฒนาการศึกษา (กิจกรรม
พัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบการเรียน
การสอน)

โรงเรียน
ประทาย

664






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

750 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,034,783 7,034,783 7,034,783 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา

665






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปรางค์
ทองวทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาฟุต
ซอลหญิง
18.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
    18.1  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด
    18.2  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
    18.3  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสวนพฤษ
ศาสตร์

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วทิยา

666






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

751 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,752,705 5,752,705 5,752,705 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

667






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปราสาท
วทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
14.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
15.ค่าโครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติ
16.ค่าค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ของ อปท. เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
17. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ 
ศาสนาและวฒันธรรม ประเพณีและภมูิ
ปญัญาท้องถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
 กิจกรรม : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
18. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ 
ศาสนาและวฒันธรรม ประเพณีและภมูิ
ปญัญาท้องถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
 กิจกรรม :  กีฬาและนันทนาการ
19. โครงการส่งเสริมและพฒันาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระ
20. โครงการบรูณาการเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชาติ  (O-NET)

โรงเรียน
ปราสาท
วทิยาคม

668






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

752 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปากช่อง 
 2

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,301,035 8,301,035 8,301,035 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่อง  2

669






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปากช่อง 
 2 (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกจิกรรม
พฒันาผู้เรียน(ลูกเสือเนตรนารี ยวุ
กาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ และศึกษา
วชิาการทหาร)
18.โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา

โรงเรียนปาก
ช่อง  2

670






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

753 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปากช่อง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,321,883 6,321,883 6,321,883 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม

671






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนปากช่อง
พทิยาคม (ต่อ)

12.ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยวในสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
15. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0  
16. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
18.โครงการพฒันาภมูิทศันท์ี่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้
19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โดยใช้สถานศึกษาเปน็ฐาน  
20.โครงการพฒันาศักยภาพนกัเรียนสู่
ความเปน็เลิศด้านกฬีา
21.โครงการพฒันาบคุลากร

โรงเรียนปาก
ช่องพทิยาคม

672






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

754 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,752,457 6,752,457 6,752,457 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

673






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกจิกรรม
พฒันาผู้เรียน งานหอ้งสมุด
1๘.โครงการพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน

โรงเรียนพระ
ทองค าวทิยา

674






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

755 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมะค่า
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,285,014 5,285,014 5,285,014 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

675






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมะค่า
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน)      
        17.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
        17.2  โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ
        17.3  โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนมะค่า
วทิยา

676






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

756 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,567,788 3,567,788 3,567,788 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

677






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยมบงึ
ปรือ (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมัธยม
บงึปรือ

678






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

757 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,577,264 4,577,264 4,577,264 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

679






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.พฒันาทกัษะวิชาชีพ
18. สงเสริมและพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ
ความสามารถผู้เรียน
19. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
20. พฒันาศักยภาพครูและบคุลากร
21. ส่งเสริมความสามารถด้านกฬีา-กรีฑา 
22. ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี-
นาฎศิลป์

โรงเรียนมัธยม
ประดู่วฒันา

680






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

758 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณฯ

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง
หอ้งสมุดโรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรัก
การอา่นในสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

6,078,162 6,078,162 6,078,162 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณฯ

681






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณฯ 
(ต่อ)

12.ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
18. โครงการค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านวชิาการและนันทนาการ)

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอ่คูณฯ

682






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

759 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,039,337 5,369,076 5,501,210 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

683






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
18.ค่าพฒันาและส่งเสริมศูนยก์ฬีา
19. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทกัษะ
อาชีพ
20. โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วิชาการ  นนัทนาการ และทกัษะชีวิต
21. โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่
กระบวนการคิด
22. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียน
การสอน
23. โครงการการบริหารจัดการขยะอยา่ง
ครบวง

โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม

684






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

760 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,918,487 6,918,487 6,918,487 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

685






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
1๗. กจิกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้านวชิาการ
18. กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
19. กจิกรรมพฒันาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี กฬีา

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

686






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

761 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖,๓๓๕,๓๐๔ ๖,๓๓๕,๓๐๔ ๖,๓๓๕,๓๐๔ นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม

687






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
1๗.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1๘. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
(ค่ายทักษะวิชาการ 8  กลุ่มสาระ)
๑๙.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พทิยาคม

688






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

762 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,865,614 7,615,614 7,615,614 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

689






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาและส่งเสริมศูนยก์ฬีา
ตะกร้อ
18.ค่าพฒันาการศึกษา  โดยจา่ยเปน็
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One และค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า

โรงเรียนวงัน้ า
เขยีวพทิยาคม

690






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

763 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,649,054 3,649,054 3,649,054 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม

691






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัโปง่
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการพฒันาการจดัการศึกษา
18. โครงการพฒันาครูและบคุลากร
19. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการ

โรงเรียนวงั
โปง่พทิยาคม

692






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

764 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,766,439 4,766,439 4,766,439 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

693






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.พฒันาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ
18.ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านนาฏ
มวยไทย

โรงเรียนวงั
ไม้แดงพทิยาคม

694






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

765 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,605,647 5,605,647 5,605,647 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

695






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
นกัเรียน
18.โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้สู่
ความเปน็เลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
19.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 
กลุ่มสาระ
20.กจิกรรมค่ายยวุชนเศรษฐกจิพอเพยีง
21.กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการนาฏศิลป์
ไทย
22.กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน (O-NET)

โรงเรียนวงัราง
พทิยาคม

696






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

766 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,216,482 4,216,482 4,216,482 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

697






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
18.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านกีฬา
ฟุตซอล)
19. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี)
20.ความเป็นเลิศด้านพัฒนาศึกษา
อาชีพ (ส่ิงประดิษฐ์)

โรงเรียนวงัหมี
พทิยาคม

698






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

767 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,581,486 7,581,486 7,581,486 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

699






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พลศึกษา
18.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน)          
        18.1  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
        18.2  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
        18.3  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนวดั
ประชานิมิตร

700






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

768 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียน
สองครพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,188,222 4,188,222 4,188,222 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สองคร

พทิยาคม

701






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียน
สองครพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ
18.โครงการพฒันานักเรียนสู่ความ
เปน็เลิศ
19.โครงการพฒันาวสัดุ ส่ือการเรียนรู้

โรงเรียน
สองคร

พทิยาคม

702






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

769 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,807,341 6,807,341 6,807,341 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

703






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ (ห้องน้ า)
15.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
16.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
17.ค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภค
18.ค่าใช้จา่ยน้ ามันเชื้อเพลิง
19.ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนยก์ีฬาเปตอง
20.ค่าพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  20.1 ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากร
  20.2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางด้านวชิาการและงานอาชีพ

โรงเรียนสะแก
ราชธวชัศึกษา

704






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

770 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,366,798 7,366,798 7,366,798 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

705






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.กจิกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
18.กจิกรรมการพฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
19.กจิกรรมการส่งเสริมความเปน็
เลิศทางวชิาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

706






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

771 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียน
สาหร่ายวทิยาคม
 อ าเภอชุมพวง 
จงัหวดั
นครราชสีมา

1. เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
2. เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก
 รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร 
3. เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาให้
มีโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้
มาตรฐาน 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 850 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม ก าหนด)

 499,000  499,000  499,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน อยู่
ในสภาพการใช้งานได้เปน็
อยา่งดี สามารถใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพปลอดภยั และ
สามารถใหบ้ริการชุมชนได้
อยา่งทั่วถงึ
2. โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ

772 กอ่สร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
 โรงเรียนสาหร่าย
วทิยาคม

1.เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีต
2.เพือ่การสัญจรไปมาที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยัของ
นักเรียนและบคุลากร 
3.เพือ่สนับสนุนสถานศึกษาใหม้ี
โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
(ช่วงที่ 1) ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 143 เมตร 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกวา้ง 5.70 เมตร 
ยาว 160 เมตร หรือพืน้ที่ลาดยางรวม
ไม่น้อยกวา่ 1,770 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม ก าหนด)

 494,000  494,000  494,000 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3.โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลัต์คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน อยูใ่นสภาพการใช้
งานได้เปน็อยา่งดี สามารถ
ใช้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
ปลอดภยั และสามารถ
ใหบ้ริการชุมชนได้อยา่งทั่วถงึ

โรงเรียน
สาหร่าย
วทิยาคม

ส านักการช่าง
ส านัก

การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

773 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา"

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,179,088 19,179,088 19,179,088 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุงวทิยา" 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์
18.โครงการส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนการสอน

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

774 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,360,247 4,360,247 4,360,247 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพฒันาการเรียนการสอน
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสีค้ิว
วทิยาคาร
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

775 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,756,217 4,756,217 4,756,217 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

712






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิน่ 
18.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ
พฒันาครูสู่มืออาชีพ

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญา้ขาว

713






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

776 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,657,625 4,657,625 4,657,625 ร้อยละ นักเรียนที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะ

วทิยา

714






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะวทิยา
 (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาการศึกษา ดังนี้
  17.1. กระดับผลสัมฤทธิท์าง
การศึกษา
  17.2. พฒันาศักยภาพการเรียนรู้ 8
 กลุ่มสาระสู่มาตราฐานการศึกษา
  17.3. ส่งเสริมประชาธปิไตย

โรงเรียนสุข
ไพบลูยว์ริิยะ

วทิยา

715






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

777 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 15,377,663  15,377,663  15,377,663 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนสูงเนิน

716






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนสูงเนิน 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม
18.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

โรงเรียนสูงเนิน

717






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

778 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,116,475 4,116,475 4,116,475 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

718






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการพฒันาคุฯธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์
18. โครงการค่ายดาราศาสตร์
19. โครงการค่าย English Camp
20. โครงการค่ายอนุรักษพ์ลังงาน
และส่ิงแวดล้อม
21. โครงการพฒันาศักยภาพการ
จดัการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ

โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม

719






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

779 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,591,919 6,591,919 6,591,919 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
งูเหลือมพทิยา

คม

720






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน
สู่ความเปน็เลิศและยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน
18.โครงการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
๑9โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนหนอง
งูเหลือมพทิยา

คม

721






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

780 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,008,619 5,008,619 5,008,619 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม

722






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนองบวั
พทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
1) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
2) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ 
ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้อง
3)กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ
4) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โรงเรียนหนอง
บวัพทิยาคม

723






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

781 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,403,050 5,403,050 5,403,050 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม

724






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยาคม 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการประกวดทูบนีัมเบอร์วนั  
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
19.โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร
 ครู และบคุลากรทางการศึกษา

โรงเรียนหนอง
บญุมากพทิยา

คม

725






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

782 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,710,442 6,710,442 6,710,442 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

726






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการจดัซ้ือวสัดุการเรียนการ
สอน และวสัดุส านักงาน

โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม

727






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

783 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,050,819 5,050,819 5,050,819 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

728






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์ 
(ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
     17.1 ค่าใช้จา่ยโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
     17.2 ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันา
ผู้เรียนใหม้ีสุนทรียภาพลักษณะนิสัย
ด้าน ศิลปะ  ดนตรี และกฬีา

โรงเรียนหนอง
หวา้พทิยาสรรค์

729






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

784 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,151,515 5,151,515 5,151,515 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหว้ย
ลึกผดุงวทิยา

730






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ
18.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา
19.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
20.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
21.โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดสู่
การสอนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

โรงเรียนหว้ย
ลึกผดุงวทิยา

731






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

785 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,954,769 5,954,769 5,954,769 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนหนิ
ดาดวทิยา

732






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนหนิดาด
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
 “สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพฒันา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ อปท . เพือ่เขา้สู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17.ค่าพฒันาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
ดังนี้
  1.โครงการพฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8กลุ่มสาระ
  2.โครงการพฒันากระบวนการคิด
  3.โครงการส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนหนิ
ดาดวทิยา

733






(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

786 สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐาน 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้
นักเรียนอยา่งมีคุณภาพและ
ทั่วถงึ 
4.เพือ่ใหส้ถานศึกษามี
งบประมาณเพยีงพอในการใช้
จา่ยส าหรับนักเรียนโดยตรง 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทั่วไป
ค่าใช้จา่ยตามประเพณีท้องถิน่ 
ส่ือและอปุกรณ์การเรียนต่าง ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
5.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD)
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น
7.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.ค่าปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
12.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,178,998 5,178,998 5,178,998 นักเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 95 
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา
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(แบบ ผ.02)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี วัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
โรงเรียนอรพมิพ์
วทิยา (ต่อ)

13.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
15.ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
16.ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
17. ค่าพัฒนาศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
18. ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนยก์ีฬา
19. ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน
20. เพิม่ประสิทธภิาพในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน
ทางอินเตอร์เน็ต
21. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนอร
พมิพว์ทิยา

635,157,882 942,293,918 496,164,550 479,501,342 398,713,701

323 467 124 122 63

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาการเกษตร 
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
๑ โครงการ

ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชน

๑.เพือ่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพการเกษตร
และอาชีพนอกภาคการเกษตร
2.เพือ่ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดหรือช่องทางการ
จ าหน่ายให้กับสินค้าเกษตร
และหรือสินค้านอกภาค
การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิน่ให้กับ
ประชาชน
3.เพือ่ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่
 เพือ่การเพิม่มูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ

1.จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปญัหาการ
ประกอบอาชพีการเกษตรและอาชพี
นอกภาคการเกษตรใหก้บัประชาชน 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 8 รุ่นต่อป ีรุ่นละ
ไมน่อ้ยกวา่ 100 คนต่อป ี
2.จดักจิกรรมหรือจดังานตลาดสินค้า
เกษตรและหรือตลาดผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิน่ หรือจดังานของดีของ
เด่นของจงัหวดันครราชสีมา จ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี
3.จดัฝึกอบรมเกีย่วกบัการแปรรูป
สินค้าเกษตร การบรรจหุบีหอ่ และ
ด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินค้าเกษตร
และหรือผลิตภณัฑ์ชมุชนทอ้งถิน่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 2 รุ่นต่อป ี
จ านวนรุ่นละไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 ในแต่ละกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
แต่ละกิจกรรม มีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ อยู่
ในระดับดี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้กับการ
ประกอบอาชีพของ
ตนเองหรือครอบครัว
ได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการเกษตร
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2 โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริม

1.เพือ่ส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักการใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ปี 2561 - 2562
จัดฝึกอบรมเกีย่วกับอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนผู้สนใจ เช่น การ
เล้ียงจิง้หรีด การปลูกมะนาว การ
เล้ียงหมูหลุม การเล้ียงไก่ไข่ การ
เล้ียงไก่เนือ้โคราช การเล้ียงไก่ด า 
การท าน้ ายาล้างจาน การท า
ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
ดอกไม้จันทน์ การท าอาหาร การ
ท าขนม  การท าเคร่ืองด่ืม การท า
เคร่ืองส าอางค์ การผลิตเตาฟืนไร้
ควนั เป็นต้น  จ านวนไม่น้อยกวา่ 
3 รุ่นต่อปี จ านวนรุ่นละไม่น้อย
กวา่ 100 คน

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปี 2561-2562 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60
ปี 2563-2565  
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 ในแต่ละกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
แต่ละกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการอยู่
ในระดับดี

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้
ความสามารถน าไป
ประกอบอาชีพให้กับ
ตนเองและครอบครัว
ได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

ปี 2563-2565
จัดฝึกอบรมเกีย่วอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ เช่น การนวด
ตอกเส้น การเล้ียงจิง้หรีด การ
เล้ียงหนูนา  การเล้ียงหอยขม การ
เล้ียงไก่  การท าน้ ายาล้างจาน 
การท าดอกไม้จันทร์ การท าพวง
หรีด การแปรรูปอาหาร  การท า
ขนม  การท าเคร่ืองด่ืม  การท า
เคร่ืองส าอางค์ เป็นต้น จ านวนไม่
น้อยกวา่ 6 รุ่นต่อปี จ านวนรุ่นละ
ไม่น้อยกวา่ 40 - 100 คน หรือมี
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกวา่  400 คน

๓ โครงการ
ส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์
พืน้บ้านและ
หรือสัตว์
เศรษฐกิจ

๑.เพือ่ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์
และหรือด้านประมงให้
ประชาชน
2.เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
หรือขยายพันธุสั์ตวพ์ืน้บ้านให้
คงอยู่

จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรหรือ
ประชาชน เกีย่วกับการเล้ียงสัตว์
พืน้บ้านและหรือสัตวเ์ศรษฐกิจ 
เช่น สุกร ไก่  โค กระบือ เป็ด  
จิง้หรีด ปลา กบ แพะ แกะ เป็น
ต้น จ านวนไม่น้อยกวา่ 8 รุ่นต่อปี 
รุ่นละไม่น้อยกวา่ 100 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 ในแต่ละกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
2ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
แต่ละกิจกรรม มีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ อยู่
ในระดับดี

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ของตนเอง ครอบครัว
 และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

4 โครงการจัดงาน 
"ของดีเมือง
โคราช@กทม."

1.เพือ่ส่งเสริมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิน่หรือของดี
ของเด่นในพืน้ทีจ่ังหวดั
นครราชสีมา 
2.เพือ่เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด
และการขยายช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิน่/ของดีของเด่นและ
บริการทีม่ีศักยภาพ
3.เพือ่เสริมสร้างเครือข่ายทาง
ธรุกิจระหวา่งจังหวดั
นครราชสีมากับส่วนภูมิภาค
4.เพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ 
ของดีของเด่นในพืน้ทีจ่ังหวดั
นครราชสีมา รวมถึงผลิตภัณฑ์
ของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
ให้เป็นทีรู้่จัก

1.จัดงาน "ของดีเมืองโคราช@
กทม." จ านวนไม่น้อยกวา่ปีละ 1 
คร้ัง  ระยะเวลาการจัดงานไม่น้อย
กวา่  5 วนั ณ ศูนยก์ารค้าในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและหรือปริมณฑล
2.มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิน่ ผู้ประกอบการ
ของดีของเด่น รวมถึงโรงเรียน
สังกัด อบจ.นครราชสีมาเข้าร่วม
ออกร้านจัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ จ านวนไม่น้อยกวา่ 70 
ราย

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.มีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่10% ของ
จ านวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ
2.มียอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิน่ ของดีของเด่น 
ผลิตภัณฑ์โรงเรียน
เพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ 
0.5% ของยอด
จ าหน่ายคร้ังทีผ่่านมา

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับโอกาสน า
สินค้าเข้าสู่ตลาดและ
มีช่องทางการตลาด
สินค้าและบริการ
เพิม่ขึน้ 
2.จังหวดั
นครราชสีมามีมูลค่า
การค้าการลงทุน
เพิม่ขึน้ 
3.เกิดเครือข่ายทาง
ธรุกิจระหวา่งจังหวดั
นครราชสีมากับส่วน
ภูมิภาค  
4.ประชาชนรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิน่ ของดีของเด่น
 และผลิตภัณฑ์
โรงเรียนโนสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3,500,000 3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

3 3 4 4 4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

การพฒันาผู้น า
ชมุชนด้าน
การเกษตร

๑.เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพผู้น าชมุชนด้าน
การเกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็
2.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ใหก้บัผู้น าชมุชนด้าน
การเกษตรในการปฏบิติัหนา้ที่
ในชมุชน/หมู่บา้นและสังคม
ส่วนรวมด้วยความเสียสละ
และจติอาสา  
3.เพื่อสนบัสนนุส่งเสริมให้
ผู้น าชมุชนด้านการเกษตรมี
การขบัเคล่ือนงานสวัสดิการ
ชมุชน

ป ี2561-2562               
๑.จดัฝึกอบรมใหก้บัผู้แทน
อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้นระดับ
อ าเภอ ทกุอ าเภอ จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 6 คร้ังต่อป ี
2.จดัฝึกอบรมใหก้บัผู้น าชมุชนด้าน
การเกษตร เชน่ อกม.  หมอดินอาสา
  ประมงอาสา  ครูบญัชอีาสา เปน็
ต้น จ านวนไมน่อ้ยกว่าอ าเภอละ 5 
คน จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 คร้ังต่อปี
3.จดัการประกวดอาสาสมคัรเกษตร
หมู่บา้นดีเด่น ระดับอ าเภอ ระดับ
โซนและระดับจงัหวัด จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปี 2561-2562
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ60
ปี 2563-2565
1.มีผู้เข้าร่วมโครงการใน
แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่
ละกิจกรรมมีความพงึ
พอใจในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการอยูใ่น
ระดับดี

ป ี2561-2562      
๑.เกดิความเชื่อมโยง
การท างานขององค์กร
เครือขา่ยอาสาสมคัร
เกษตรประจ าหมู่บา้น
ทั้งในระดับต าบล/
อ าเภอ/จงัหวัด ที่
เปน็ไปในทศิทาง
เดียวกนั
๒.เกดิความเชื่อมโยง
การท างานระหว่าง 
อบจ.นครราชสีมา กบั
องค์กรเครือขา่ย
อาสาสมคัรเกษตร
ประจ าหมู่บา้นระดับ
จงัหวัด

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่

  3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
   3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
   3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ป ี2563-2565
จดัฝึกอบรมใหก้บัผู้น าชมุชนด้าน
การเกษตร จ านวนไมน่อ้ยกว่า 2 
คร้ังต่อป ีหรือมจี านวนผู้น าชมุชน
ด้านการเกษตรเขา้รับการฝึกอบรม
ไมน่อ้ยกว่า 300 คน ระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไมน่อ้ยกว่า 1 วันต่อรุ่น

ป ี2563-2565
1.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกบั
บทบาทหนา้ที่และ
ระบบกลไกการท างาน
ของตนเองใหส้ามารถ
ปฏบิติัหนา้ที่ใน
หมู่บา้น/ชมุชนและ
ทอ้งถิ่นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
3.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
สามารถถา่ยทอด
ความรู้สู่เกษตรกรและ
ประชาชนในหมู่บา้น/
ชมุชนและทอ้งถิ่นได้

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

743 






(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

คุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายอุ าเภอสีค้ิว

1.เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับความรู้เกี่ยวกบั
การดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองทั้งด้าน
ร่างกายจติใจสังคมและด้านจติวิญญาณ
2.เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้พบปะและได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
สุขภาพซ่ึงกนัและกนัแบบมส่ีวนร่วม
3.เพื่อใหผู้้สูงอายมุคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น
4.เพื่อใหผู้้สูงอายแุละครอบครัวท า
กจิกรรมร่วมกนั

ผู้สูงอายใุนเขตอ าเภอสี
ค้ิว

     100,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายมุคุีณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น
2.ผู้สูงอายเุกดิการมส่ีวน
ร่วมในการสร้างสุขภาพ
3.ผู้สูงอายมุสุีขภาพกาย
สุขภาพจติที่ดีไมเ่จบ็ปว่ย
ด้วยโรคที่เกดิจากการ
ปฏบิติัตนไมถ่กูต้อง
4.ผู้สูงอายมุคีวามเขา้ใจ
และเขา้ร่วมกจิกรรมของ
ชมรม เมื่อผ่านการอบรม
แล้วสามารถน าไป
ถา่ยทอดแกผู้่สูงอายใุน
ชมุชนต่อไป

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ และยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน
 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาสงัคม

   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

744






(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
2 การจดัส่ิงอ านวย

ความสะดวกขั้น
พื้นฐานส าหรับคน
พกิารหรือทพุพล
ภาพและคนชรา

1.เพื่อใหค้นพกิารหรือทพุพลภาพและ
คนชราเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากส่ิง
อ านวยความสะดวก
2.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการคนพกิารหรือทพุพลภาพ
และคนชรา
3.เพื่อรองรับการกา้วเขา้สู่สังคม
ผู้สูงอาย ุขจดัอปุสรรคในการเขา้ถงึ
บริการสาธารณะของคนพกิารหรือ
ทพุพลภาพและคนชรา

ครอบคลุมพื้นที่ 32 
อ าเภอ อาคาร
ส านกังานศูนย์
ประสานงานประจ า
อ าเภออาคารส านกังาน
 อบจ.นม.

1,500,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

มกีารประบปรุง
สภาพแวดล้อม อาคาร 
สถานที่ ใหค้นพกิารหรือ
ทพุพลภาพและคนชรา 
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากบริการสาธารณะได้
อยา่งทั่วถงึ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

3 เพิ่มศักยภาพและ
ทกัษะการซ่อมบ ารุง
รถเขน็ และ
รถสามล้อโยกใหก้บั
คนพกิาร และ
ประชาชนทั่วไป

1.เพื่อใหผู้้เขา้อบรมมทีกัษะด้านการ
ผลิต การซ่อมแซมกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความพกิารได้อยา่ง เปน็
ระบบ และมขีั้นตอน
2.เพื่อใหผู้้เขา้อบรมมคีวามรู้ และ
สามารถด าเนนิการซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ยความพกิารขั้น
พื้นฐานได้เองโดยประยกุต์ใชว้ัสดุ
อปุกรณ์ และเคร่ืองมอืที่มอียู่แล้วใน
พื้นที่
3.เพื่อใหผู้้เขา้อบรมพฒันาฝีมอื ความรู้
 ทกัษะ และเพิ่มพนูเทคนคิการผลิต 
การซ่อมแซมกายอปุกรณ์เคร่ืองชว่ย
ความพกิาร และชว่ยเหลือคนพกิารที่
ไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้

ชา่งกายอปุกรณ์ และ
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
คนพกิาร / ผู้ดูแลคน
พกิาร จากหนว่ยงาน /
ชมรม/สมาคม /
เครือขา่ยคนพกิาร สภา
คนพกิารทกุประเภท
จงัหวัดนครราชสีมา

200,000 ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับ ไปชว่ยเหลือ 
ใหค้ าแนะน า 
รวมทั้งผลิตและ
ซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ย
ความพกิาร ใหก้บั
คนพกิาร ผู้สูงอาย ุ
ผู้ปว่ยที่จ าเปน็ต้อง
ใชก้ายอปุกรณ์ได้
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80 

1.ผู้เขา้อบรมมทีกัษะ
ด้านการผลิต การ
ซ่อมแซมกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความพกิารได้
อยา่งเปน็ระบบ
2.ผู้เขา้อบรมสามารถ
พฒันาฝีมอื ความรู้ ทกัษะ
 และเพิ่มพนูเทคนคิการ
ผลิต การซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ยความ
พกิาร และชว่ยเหลือคน
พกิารที่ไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
4 ส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพแกนน า
เครือขา่ยเด็กและ
เยาวชนโรงเรียนใน
สังกดั อบจ.

1.เพื่อส่งเสริมการด าเนนิกจิกรรมด้าน
เยาวชนในการพฒันาทางด้านร่างกาย
สติปญัญา
2.เพื่อเปน็กจิกรรมประสานความรัก
ความสามคัคีใหเ้ด็กและเยาวชนใน
จงัหวัดนครราชสีมา

เครือขา่ยเด็กและโรง
เรียนในสังกดั อบจ.

600,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วมมคีวามพงึพอใจ
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80

สร้างสรรค์ใหเ้กดิแกนน า
เครือขา่ยเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนสังกดั อบจ.
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

5 พฒันาศักยภาพ
แกนน าเครือขา่ย
สภาเด็กและเยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมใหแ้กนน าเครือขา่ยสภา
เด็กและเยาวชนเปน็ผู้น าและมจีติอาสา 
2.เพื่อใหม้โีอกาสได้รับทราบเรียนรู้
ผลงานและศักยภาพของเยาวชนต้น
แบบอยา่งรอบด้าน
3.เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือขา่ยด้านการ
พฒันาเด็กและเยาวชน ผสมผสาน
ความรักความสามคัคีของเครือขา่ย

เครือขา่ยสภาเด็กและ
เยาวชนจงัหวัด
นครราชสีมา

250,000 250,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วม มคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

แกนน าเครือขา่ยสภาเด็ก
และเยาวชนมคีวามเปน็
ผู้น าและมจีติอาสา 
รวมถงึได้เผยแพร่
กจิกรรมผลงานและได้รับ
รู้ได้เรียนรู้รอบด้านและ
เกดิความรักความสามคัคี

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
6 ส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพสตรีและ
ประชาชนทั่วไป

1.เพื่อใหค้นพกิารหรือทพุพลภาพและ
คนชราเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากส่ิง
อ านวยความสะดวก
2.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการคนพกิารหรือทพุพลภาพ
และคนชรา
3.เพื่อรองรับการกา้วเขา้สู่สังคม
ผู้สูงอาย ุขจดัอปุสรรคในการเขา้ถงึ
บริการสาธารณะของคนพกิารหรือ
ทพุพลภาพและคนชรา

ครอบคลุมพื้นที่ 32 
อ าเภอ อาคาร
ส านกังานศูนย์
ประสานงานประจ า
อ าเภออาคารส านกังาน
 อบจ.นม.

1,500,000 1,500,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

มกีารประบปรุง
สภาพแวดล้อม อาคาร 
สถานที่ ใหค้นพกิารหรือ
ทพุพลภาพและคนชรา 
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากบริการสาธารณะได้
อยา่งทั่วถงึ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

7 ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมใหแ้กนน าเครือขา่ยสภา
เด็กและเยาวชนเปน็ผู้น าและมจีติอาสา 
2.เพื่อใหม้โีอกาสได้รับทราบเรียนรู้
ผลงานและศักยภาพของเยาวชนต้น
แบบอยา่งรอบด้าน
3.เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือขา่ยด้านการ
พฒันาเด็กและเยาวชน ผสมผสาน
ความรักความสามคัคีของเครือขา่ย

เครือขา่ยสภาเด็กและ
เยาวชนจงัหวัด
นครราชสีมา

250,000 250,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วม มคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

แกนน าเครือขา่ยสภาเด็ก
และเยาวชนมคีวามเปน็
ผู้น าและมจีติอาสา 
รวมถงึได้เผยแพร่
กจิกรรมผลงานและได้รับ
รู้ได้เรียนรู้รอบด้านและ
เกดิความรักความสามคัคี

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
8 จดังานวันคนพกิาร

สากล (อดุหนนุ)
ปี 2561
เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของคนพิการหรือ
ผู้ดูแลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถงึ
องค์กรเครือขา่ยคนพิการที่เกี่ยวกบัการ
พัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ ให้มคีวามรู้ความ
เขา้ใจสามารถสร้างสังคมแบบบูรณาการ
ร่วมกนัได้
ปี 2562-2565
1.เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและ
มาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความ
เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมในทุกภาคส่วน
ของสังคม
2.เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดง
ศักยภาพ การเขา้ถงึสิทธปิระโยชน์ต่างๆ ใน
สังคมอยา่งเสมอภาคกบัคนทั่วไป
3.เพื่อเชดิชเูกยีรติให้แกบุ่คคล องค์กร 
หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ 
และคนพิการที่เป็นแบบอยา่งทางสังคม
4.เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชงิสร้างสรรค์ของคน
พิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มต่ีอคน
พิการและความพิการ ซ่ึงจะส่งผลให้คนพิการ
ได้รับโอกาสทางสังคม เท่าเทียมกนักบัคน
ทั่วไป

ปี 2561
คนพิการทุกประเภท
ครอบครัวคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการในจงัหวดั
นครราชสีมาผู้แทน สภาคน
พิการทุกประเภทจงัหวดั 
องค์กร เครือขา่ยคนพิการ
ผู้แทน และเจา้หน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน จ านวน 1,000 คน 
ปี 2562-2565
กลุ่มเป้าหมาย รวม 1,000
 คน ประกอบด้วย คนพิการ
และครอบครัว ผู้ดูแลคน
พิการ เครือขา่ยด้านคนพิการ
 คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชวีติคน
พิการจงัหวดั ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนและประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป จดังาน 1 วนั

200,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ปี 2561
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมมีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ปี 2562-2565
1.จังหวัด
นครราชสีมามีการ
ด าเนินการจัดงานวัน
คนพกิารสากล ตาม
ประเด็นหลักของ
องค์กรสหประชาชาติ
 คือการเปล่ียนแปลง
ผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืน
ส าหรับทุกคน 
"Transfomation 
towards 
sustainable and 
resilient society 
for all"

ปี 2561
คนพกิาร และครอบครัวคน
พกิารหรือผู้ดูแล หน่วยงาน
ภาครัฐเอกชนและเครือข่าย
คนพกิารมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตคน
พกิารบนฐานของความรู้ 
อันน าไปสู่การสร้างสังคม
บูรณาการ
ปี2562-2565
1.คนพกิารได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพและเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในสังคม
เพิ่มขึ้น
2.คนพกิาร ครอบครัวคน
พกิารและสังคม มีเจตคดิ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพกิาร
และความพกิารและให้
โอกาสคนพกิารในทุกด้าน
เท่าเทียมกับคนทั่วไป
3.คนพกิารได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคมอย่าง
สร้างสรรค์เป็นธรรมและ
เสมอภาคกับคนทั่วไป

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
9 จดังานวันเด็ก

แหง่ชาติ
ป ี2561-2562
1.เพือ่กระตุ้นใหเ้ด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถงึความส าคัญของตน  รู้จกั
หน้าที่ เปน็คนดี มีคุณธรรมสมดังค า
ขวญัวนัเด็ก
2.เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ และเปล่ียน
ทักษะความรู้ความสามารถของเด็กและ
เยาวชน 
3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนกล้าแสดง
ความสามารถ
4.เพือ่สร้างความสัมพนัธแ์ละความ
สามัคคีในหมู่คณะ / กลุ่ม 
5. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ
ป ี2563-2565
1.เพือ่ใหพ้อ่ แม่ ลูก ได้มีกจิกรรม
ร่วมกนักอ่ใหเ้กดิความผูกพนัภายใน
ครอบครัว 
2.เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ และเพิม่ทักษะ
ความรู้ ความสามารถของเด็กและ
เยาวชน
3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนกล้าแสดง
ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจน
เกดิความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

ป ี2561-2562
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใน
จงัหวัดนครราชสีมาเขา้
ร่วมกจิกรรมต่างๆ 
ประมาณ 2,000 คน 
ป ี2563-2565
เด็ก เยาวขน พอ่ แม ่
ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปใน
จงัหวัดนครราชสีมาและ
จงัหวัดใกล้เคียง เขา้
ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 
1,000 คน

2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วมมคีวามพงึพอใจ
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80

ป ี2561-2562
1เด็กและเยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
2.เด็กและเยาวชนได้รับ
การพฒันาศักยภาพ
3.เด็กและเยาวชนมส่ีวน
ร่วมในการสร้างบทบาท
ป ี2563-2565
1.เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
2.เด็กและเยาวชนได้รับ
การพฒันาศักยภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
10 การอบรมและ

ศึกษาดูงานด้าน
การพฒันากาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ย
ส าหรับคนพกิาร

ปี 2561 - 2562 
1.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีเทคนิคใน
การท างาน และเกิดแนวคิดใหม่
2.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งคนท างานในหน่วยงาน
3.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ในการผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์กับคนพิการ
ปี 2563-2565
1.เพือ่พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคนพิการ และช่างกาย
อุปกรณ์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้มีทักษะ 
เพิม่พูนประสบการณ์ใหม่ พร้อมน าความรู้
มาพัฒนา ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
คนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาสและส่วนรวม
2.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงาน และฝึก
ปฏิบัติจริง ลงมือท าจริงด้านการพัฒนากาย
อุปกรณ์ที่มีเทคนิค ขั้นสูงขึ้นกวา่เดิม และ
ได้งานนวตักรรมใหม่ๆ
3.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ในมิติใหม่ ด้าน
การปฏิบัติงานระหวา่งหน่วยงาน และ
น าไปช่วยเหลือคนพิการในจงัหวดั
นครราชสีมาได้ดียิง่ขึ้น

ชา่งกายอปุกรณ์ และ
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง    
    คนพกิาร  / ผู้ดูแล
คนพกิาร จากหนว่ยงาน
 /ชมรม/สมาคม /
เครือขา่ยคนพกิาร สภา
คนพกิารทกุประเภท
จงัหวัดนครราชสีมา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพฒันางาน
ด้านกายอปุกรณ์ใน
องค์กรได้มากขึ้น  
โดยใชว้ิชาความรู้ 
เทคนคิที่ได้รับ
อบรม ท าใหง้านมี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และ
รวดเร็วมากขึ้นไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้  
ได้ศึกษาดูงานที่มเีทคนคิ
ขั้นสูงขึ้น สามารถน ามา
พฒันาการผลิต การ
ซ่อมแซมกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความพกิารใน
องค์กรได้  และชว่ยเหลือ
คนพกิารที่ไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
11 โครงการพฒันา

คุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
1.เพื่อรวมกลุ่มผู้สูงอายทุ ากจิกรรม
ร่วมกนั
2.เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายใุหรู้้จกัดูแล
สุขภาพตนเอง
3.เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพ ทั้งทาง
กาย จติใจ สังคม ใหช้วีิตมคุีณค่าและ
คุณประโยชนแ์กต่นเอง ครอบครัว 
สังคม
4.เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายแุละ
ครอบครัวท ากจิกรรมร่วมกนั

ผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในจงัหวัดนครราชสีมา

     500,000      500,000       400,000      400,000      400,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายใุนเขตจงัหวัด
นครราชสีมามคีวามพงึ
พอใจในการพฒันา
คุณภาพชวีิตเพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

12 โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ทอ่งโลกไอที

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาง
เทคโนโลยขีองผู้สูงอายผูุ้ดูแลผู้สูงอายุ
ในจงัหวัดนครราชสีมา ใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจ และการเขา้ถงึสารสนเทศ
บนอนิเทอร์เนต็
2.เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้สูงอายผูุ้ดูแล
ผู้สูงอายใุชเ้วลาว่างปรับใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน ์ และน าความรู้ มา
ประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจ าวัน ได้พฒันา
อาชพีในผู้สูงอาย ุและเปน็การลด
ชอ่งว่างระหว่างวัย

ผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในจงัหวัดนครราชสีมา 
และเจา้หนา้ที่ 80 คน/
รุ่น

     300,000      300,000       250,000      250,000      250,000 ผู้อบรมมคีวามพงึ
พอใจจากการเขา้
ร่วมโครงการอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 80

1.ผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในจงัหวัดนครราชสีมา มี
ความรู้ ความเขา้ใจ การ
เขา้ถงึสารสนเทศบน
อนิเทอร์เนต็
2.ผู้สูงอายผูุ้ดูแลผู้สูงอายุ
สามารถใชเ้วลาว่างมา
ปรับใชใ้หเ้กดิประโยชน ์
น าความรู้มาประยกุต์ใช้
ในชวีิตประจ าวัน ได้
พฒันาอาชพีในผู้สูงอายุ
และเปน็การลดชอ่งว่าง
ระหว่างวัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
13 เสริมสร้างศักยภาพ

และความเขม้แขง็
ของกลุ่มองค์กรและ
เครือขา่ยผู้สูงอายุ

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายแุละประชาชนทั่วไป ใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาผู้สูงอายใุน
จงัหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสร้างพลังความร่วมมอืของ
หนว่ยงานทกุภาคส่วนในจงัหวัด
นครราชสีมา
3.เพื่อน าเสนองานวิชาการและ
นวัตกรรมผู้สูงอายุ
4.เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัแบบมส่ีวน
ร่วม

ผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 500 คน

  1,000,000      500,000       500,000      500,000      500,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายแุละประชาชน
ทั่วไปมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการเกดิ
การมส่ีวนร่วมในการ
สร้างพลังความสามคัคีใน
จงัหวัดนครราชสีมา
3.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมี
สัมพนัธ์ภาพดีระหว่าง
หนว่ยงานภาครัฐ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
14 อบรมเพิ่มศักยภาพ

และทกัษะการผลิต
และซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ย
ส าหรับคนพกิาร

1.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมทีกัษะ
ด้านการผลิต การซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ยความพกิารได้อยา่ง
เปน็ระบบและมขีั้นตอน
2.เพื่อใหผู้้เขา้อบรมมคีวามรู้และ
สามารถด าเนนิการซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ยความพกิารขั้น
พื้นฐานได้เอง โดยประยกุต์ใชว้ัสดุ
อปุกรณ์และเคร่ืองมอืที่มอียู่แล้วในพื้นที่
3.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมพฒันาฝีมอื
 ความรู้ ทกัษะและเพิ่มพนูเทคนคิการ
ผลิต การซ่อมแซมกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความพกิารและชว่ยเหลือ
คนพกิารที่ไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเอง
ได้

อบรมชา่งกายอปุกรณ์
คนพกิาร และเจา้หนา้ที่
ที่เกี่ยวขอ้งกบัศูนย์
พฒันาคุณภาพชวีิตคน
พกิาร เจา้หนา้ที่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบังาน
ด้านคนพกิาร คนพกิาร 
ผู้ดูแลคนพกิาร 
เครือขา่ยคนพกิาร สภา
คนพกิารทกุประเภท
จงัหวัดนครราชสีมา
และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 35 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 1.ผู้เขา้รับการ
อบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ ไป
ชว่ยเหลือ ให้
ค าแนะน า รวมทั้ง
ผลิตและซ่อมแซม
กายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความ
พกิาร ใหก้บัคน
พกิาร ผู้สูงอาย ุ
ผู้ปว่ยที่จ าเปน็ต้อง
ใชก้ายอปุกรณ์   ได้
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80 

1.ผู้เขา้อบรมมทีกัษะ
ด้านการผลิตการ
ซ่อมแซมกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยความพกิารได้
อยา่งเปน็ระบบและมี
ขั้นตอน
2.ผู้เขา้อบรมสามารถ
พฒันาฝีมอืความรู้ ทกัษะ
และเพิ่มพนูเทคนคิการ
ผลิต การซ่อมแซมกาย
อปุกรณ์เคร่ืองชว่ยความ
พกิารและชว่ยเหลือคน
พกิารที่ไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
15 อบรมการนวด

บ าบดัฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิาร
 ผู้สูงอายแุละผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพงิ

1.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรม น าความรู้
ไปใหบ้ริการกบัคนพกิาร ผู้สูงอาย ุผู้ที่
อยู่ในภาวะพึ่งพงิ ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยการนวดบ าบดั รักษา
ใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมในการปอ้งกนัสร้างเสริม
 ฟื้นฟสูมรรถภาพและยงัเปน็การสร้าง
สายสัมพนัธ์คนในครอบครัว ในชมุชน 
ใหม้สุีขภาพแขง็แรงโดยหลีกเล่ียงการ
ใชย้า

อบรมจติอาสา/
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งใน
การดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพในพื้นที่
จงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 55 คน เปน็
เวลา 5 วัน

320,000 320,000 320,000 320,000 1.คนพกิาร 
ผู้สูงอายแุละผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพงิได้รับ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วย
การนวดบ าบดั ลด
ความเส่ียงจากการ
ใชย้า
2.คนพกิาร 
ผู้สูงอายแุละผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพงิ
สามารถชว่ยเหลือ
ตนเองได้ในระดับ
หนึ่งและมคุีณภาพ
ชวีิตที่ดีขึ้น ลด
ภาระต่อครอบครัว

1.จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิาร 
ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพงิ โดยการนวดบ าบัดให้
ถูกหลักวิธีการของแพทย์
แผนไทย
2.คนพกิาร ผู้สูงอายุและผู้
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพงิได้รับ
การฟื้นฟสูมรรถภาพด้วย
การนวดบ าบัดรักษา ให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น ลดภาระ 
ให้กับคนในครอบครัว
3.สร้างสายสัมพนัธ์คนใน
ครอบครัวในชุมชนให้มี
สุขภาพแข็งแรงโดย
หลีกเล่ียงการใช้ยา 
ประกอบกับจิตอาสา ผู้ดูแล
ยังมีส่วนร่วมในการช่วย
ส่งเสริมป้องกันและสร้าง
เสริมฟื้นฟสูมรรถภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
16 ฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิติัการเพื่อ
พฒันาศักยภาพ
แกนน าเครือขา่ย
สภาเด็กและเยาวชน

1.เพื่ออบรมใหแ้กนน าเครือขา่ยสภา
เด็กและเยาวชนเปน็ผู้น าอยา่งมี
คุณภาพและการท างานเปน็ทมี 
2.เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน กล้าคิด 
กล้าท าและกล้าแสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค์
3.เพื่อพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ใหเ้ปน็จติอาสา ท าความดีด้วยหวัใจ
อยา่งมคุีณธรรม จริยธรรม

เครือขา่ยสภาเด็กและ
เยาวชนจงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 
100 คน วิทยากรและ
เจา้หนา้ที่จ านวน 20 
คน รวม 120 คน จดั
อบรม1 รุ่น 2 วัน1 คืน

250,000 250,000 250,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วมมคีวามพงึพอใจ
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80

แกนน าเครือขา่ยสภาเด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้การ
เปน็ผู้น าอยา่งมคุีณภาพ 
กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์
 ตลอดจนการเปน็จติ
อาสาอยา่งมคุีณธรรม 
จริยธรรม

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

17 อบรมเชงิปฏบิติัการ
สานสายใย
ครอบครัวอบอุ่น

1.เพื่อสร้างความรัก ความเขา้ใจ และ
ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างสมาชกิใน
ครอบครัว ตลอดจนตระหนกัถงึ
ความส าคัญของสถาบนัครอบครัว 
2.เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทของแต่ละคนในครอบครัว 
(บทบาทของสาม ีภรรยา ของพอ่ แม ่
บทบาทของลูก)

กลุ่มครอบครัวๆ ละ 
3-4 คน (ประกอบด้วย
 พอ่ แม ่ลูก หรือ
ผู้ปกครองที่ท าหนา้ที่
ดูแลเด็ก) จ านวน 20 
ครอบครัว รวม 80 คน 
 วิทยากร/เจา้หนา้ที่ 
จ านวน 20 คน จดั
อบรม 1 รุ่น 2 วัน 1 คืน

250,000 250,000 250,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้
ร่วมมคีวามพงึพอใจ
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
80

1.ครอบครัวตระหนกัถงึ
ความส าคัญของสถาบนั
ครอบครัว เขา้ใจหลักการ
ด าเนนิชวีิตที่เหมาะสม 
2.สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชกิในครอบครัว มี
ความรักความเขา้ใจและ
ความผูกพนักนัระหว่าง
พอ่แมลู่ก

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
18 โครงการพฒันา

ศักยภาพผู้สูงอายุ
1.เพื่อส่งเสริมการพฒันาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชวีิตของผู้สูงอายุ
2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายทุั้งด้านร่างกายและจติใจ 
สามารถปรับตัวและด าเนนิชวีิตได้อยา่ง
เหมาะสมในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง
ไป ส่งเสริมใหผู้้สูงอายมุกีารรวมกลุ่ม
พฒันาทกัษะ ความรู้ที่เหมาะสม

ผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในจงัหวัดนครราชสีมา
และเจา้หนา้ที่ 120 
คน/รุ่น

      250,000      250,000      250,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายไุด้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ศักยภาพของตนเอง และ
สามารถถา่ยทอดแก่
ผู้สูงอายแุละชมุชนต่อไป

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

19 โครงการแหเ่ทยีนวัน
เขา้พรรษา

เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้มโีอกาสร่วมกจิกรรม
แหเ่ทยีนวันเขา้พรรษา

ผู้สูงอายภุายใน-
ภายนอก เจา้หนา้ที่ของ
สถานสงเคราะห ์

20,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคีวามสุข
มคีวามภาคภมูใิจใน
ตนเองและเหน็คุณค่า

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

20 โครงการวันลอย
กระทง

เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ได้ปฏบิติัตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่
เคยปฏบิติัมาและได้ร่วมกจิกรรมกบั
สังคมภายนอก ประกอบพธิีทางศาสนา
 ประเพณีนยิม ในวันส าคัญต่าง ๆ 

ผู้สูงอายภุายใน-
ภายนอก เจา้หนา้ที่ของ
สถานสงเคราะห ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคีวามสุข 
สนกุสนาน เพลิดเพลิน
เกดิมติรภาพที่ดี มโีอกาส
ในการเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
21 โครงการวันส่งทา้ยปี

เกา่ต้อนรับปใีหม่
เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้มโีอกาสร่วมกจิกรรม
วันส่งทา้ยปเีกา่ต้อนรับปใีหมต่าม
ประเพณีนยิม

ผู้สูงอายภุายใน-
ภายนอก เจา้หนา้ที่ของ
สถานสงเคราะห ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคีวามสุข
ทางใจ มโีอกาสได้ร่วม
กจิกรรมเหมอืนสังคม
ภายนอกที่ได้ปฏบิติัตาม
ประเพณีที่เคยมมีา

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

22 โครงการวัน
ผู้สูงอายแุหง่ชาติ

เพื่อแสดงความกตัญญู ความเคารพ 
ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอาย ุตาม
ประเพณีที่เคยปฏบิติัมา

ผู้สูงอายภุายใน-
ภายนอก เจา้หนา้ที่ของ
สถานสงเคราะห ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ผู้เขา้ร่วมมคีวาม
พงึพอใจไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคีวามสุข
มคีวามภาคภมูใิจใน
ตนเองและเหน็คุณค่า

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

23 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชวีิตผู้สูงอายแุละ
ทศันศึกษา

เพื่อใหผู้้สูงอายชุาย-หญงิ ภายใน และ
ภายนอกสถานสงเคราะหฯ์ มโีอกาส
ไปทศันศึกษา มสุีขภาพจติที่ดี มี
ปฏสัิมพนัธ์ที่ดีต่อกนั

ผู้สูงอายภุายใน-
ภายนอก เจา้หนา้ที่ของ
สถานสงเคราะห ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ผู้เขา้ร่วมมคีวาม
พงึพอใจไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายชุาย-หญงิภายใน
และภายนอกสถาน
สงเคราะหม์สุีขภาพกาย 
สุขภาพจติดีขึ้น ได้รับ
ความสนกุสนาน
เพลิดเพลินจากการไป
ทศันศึกษาและได้มี
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
24 โครงการปฏบิติั

ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ
เพื่อใหผู้้สูงอายแุละเจา้หนา้ที่ใช้
ความรู้ที่ได้จากการปฏบิติัธรรมมาเปน็
แนวทางในการด าเนนิชวีิตอยา่งมี
ความสุขตามสมควรเพื่อใหผู้้สูงอายมุี
สุขภาพจติที่ดีส่งผลใหม้สุีขภาพกาย
แขง็แรง มอีายยุนืยาว เพื่อเสริมสร้าง
ทศันคติในการคิดเชงิบวกลดปญัหา
ความขดัแยง้กบัเพื่อนผู้สูงอายดุ้วยกนั 

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถาน
สงเคราะหฯ์ รวมทั้ง
เจา้หนา้ที่ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ผู้เขา้ร่วมมคีวาม
พงึพอใจไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอก รวมทั้ง
เจา้หนา้ที่มสุีขภาพจติ
ส่งผลใหสุ้ขภาพกาย
แขง็แรง มทีศันคติในการ
คิดเชงิบวก ลดปญัหา
ความขดัแยง้ มสีติและ
สมาธิ

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

25 โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งทางภายและจติใจให้
ชว่ยเหลือตนเองได้ในชวีิตประจ าวัน 
เพื่อเปน็การชะลอความพกิารที่อาจ
เกดิขึ้นได้ในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถาน
สงเคราะหฯ์ รวมทั้ง
เจา้หนา้ที่ได้เขา้ร่วม
กจิกรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห์
ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและ
จติใจใหส้ามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้ใน
ชวีิตประจ าวัน

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต

26 โครงการกอ่สร้าง
บา้นพกัสถาน
สงเคราะหค์นชรา
บา้นธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและวัดมว่ง

เพื่อเปน็อาคารพกัส าหรับผู้สูงอาย ุ
ตามแบบแปลนมาตรฐาน และมส่ิีง
อ านวยความสะดวก พร้อมทั้งอปุกรณ์
ต่าง ๆ จ านวน 1 แหง่

ผู้สูงอายขุองสถาน
สงเคราะหค์นชราบา้น
ธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
และวัดมว่ง จ านวน 
290 คน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000  ผู้รับบริการมี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1. ผู้สูงอายมุอีาคารพกั
ตามมาตรฐาน 
2. ผู้สูงอาย ุมส่ิีงอ านวย
ความสะดวก
3. ผู้สูงอายมุขีวัญและ
ก าลังใจ

สถานสงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

โพธิ์กลาง กอง
ส่งเสริม

คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
27 โครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมวัน
ส าคัญและประเพณี
 -จดังานวันลอย
กระทง

 -เพื่อใหผู้้สูงอายทุี่อยู่ในสถาน
สงเคราะหไ์ด้ปฎบิติัตามวัฒนธรรม
ประเพณีที่เคยปฏบิติัมาและได้ร่วม
กจิกรรมกบัสังคมภายนอก ประกอบ
พธิีทางศาสนาประเพณีนยิมในวัน
ส าคัญต่าง ๆ

 -ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

 - ผู้สูงอายมุคีวามสุข
สนกุสนานเพลิดเพลิน
เกดิมติรภาพที่ดีระหว่าง
กนัสุขภาพจติที่ดี มโีอกาส
ในการเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆตามความสนใจและ
เจา้หนา้ที่ได้มส่ีวนร่วมท า
กจิกรรม

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

28 จดังานประเพณีส่ง
ทา้ย
ปเีกา่ - ต้อนรับปใีหม่

 -เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้มโีอกาสร่วม
กจิกรรมวันส่งทา้ยปเีกา่-ต้อนรับปใีหม่
ตามประเพณีนยิม

 -ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห์

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

 - ผู้สูงอายมุคีวามสุขทาง
ใจมโีอกาสได้ร่วมกจิกรรม
เหมอืนสังคมภายนอกที่
ได้ปฏบิติัตามประเพณีที่
เคยมมีา

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

29 จดังานประเพณีวัน
ผู้สูงอายแุหง่ชาติ

เพื่อแสดงความกตัญญูความเคารพ 
ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอาย ุตาม
ประเพณีที่เคยปฏบิติัมา

ผู้สูงอายทุี่อยู่ในสถาน
สงเคราะห ์ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ที่และแขกผู้มี
เกยีรติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมมคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคีวามสุข ความ
ภาคภมูใิจในตนเองและ
เหน็คุณค่า

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
30 โครงการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้สูงอายุ
 เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งทางกายและจติใจให้
สามารถชว่ยเหลือตนเองได้

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถาน
สงเคราะหไ์ด้เขา้ร่วม
กจิกรรมตามโครงการ 
จ านวน ๑ รุ่น 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายภุายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห์
ได้รับการฟื้นฟ ูสมถรรพ
ทางกายและทางใจท าให้
มสุีขภาพแขง็แรงชว่ย
ชลอการเส่ือมสมรรถภาพ

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

31 โครงการพฒันาสุข
ภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

 -เพื่อใหผู้้สูงอายมุสุีขภาพร่างกายที่
แขง็แรงและมสุีขภาพจติที่ดีเปน็การ
ผ่อนคลายทางจติจากการเที่ยวชม
สถานที่และธรรมชาติที่สวยงามและะ
มคีวามสุขในบั้นปลายชวีิต

 -ผู้สูงอายทุี่อยู่ในสถาน
สงเคราะหท์ี่มร่ีางกาย
แขง็แรงและสามารถ
ชว่ยเหลือตัวเองได้ 
จ านวน ๔๐ คน และ
เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
จ านวน ๑๐ คน

100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผู้สูงอายภุายในสถาน
สงเคราะหม์จีติใจดีขึ้น 
ได้รับความสนกุสนาน
เพลิดเพลินจากการไป
ทศันศึกษาและได้มี
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

32 โครงการปฏบิติั
ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ

๑.เพื่อใหผู้้สูงอายแุละเจา้หนา้ที่ใช้
ความรู้ที่ได้จากการปฏบิติัธรรมมาเปน็
แนวทางในการด าเนนิชวีิตอยา่งมี
ความสุขตามสมควร 
๒.เพื่อใหผู้้สูงอายมุสุีขภาพจติที่ดีส่งผล
ใหม้สุีขภาพกายที่แขง็แรงมอีายยุนืยาว

เปน็ผู้สูงอายแุละ
เจา้หนา้ที่ในสถาน
สงเคราะหค์นชราบา้น
ธรรมปกรณ์วัดมว่ง
จ านวน 100 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

๑.ผู้สุงอายแุละเจา้หนา้ที่
 มแีนวทางในการด าเนนิ
ชวีิตที่ถกูต้องเหมาะสม
๒.ผู้สูงอายมุสุีขภาพจติ 
สุขภาพกายที่ดี
๓.ปญัหาความขดัแยง้
ของผู้สูงอายใุนสถาน
สงเคราะหล์ดลง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบา้น
ธรรมปกรณ์

วัดมว่ง
กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

9,365,000 6,830,000 19,430,000 19,480,000 19,480,000

26 23 24 24 24

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการพฒันา

ศักยภาพและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชพี
ตามแนวทาง
ประชารัฐจงัหวัด
นครราชสีมา

 1.เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพของประชาชน
2.เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการตลาด
ประชารัฐให้เกิดผลการปฏบิัติ
เป็นรูปธรรม
3.เพื่อพฒันาศักยภาพของ
ประชาชนและผู้ประกอบ
สามารถยกระดับการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและสร้างรายได้
4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วน
ราชการและผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ (CMO) 
สามารถให้ค าแนะน าการ
บริหารจัดการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดท า
แผนการตลาด พฒันาสินค้า
และสร้างความพงึพอใจให้กับ
ผู้บริโภค

ป ี2561-2562
จดัอบรมใหก้บัประชาชน 
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ 
และผู้บริหารจดัการตลาด
ประชารัฐ และเจา้หนา้ที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน 368 
คน
ป ี2563-2565
จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน 
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ 
ผู้บริหารจดัการตลาดประชา
รัฐ และเจา้หนา้ที่ผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง จ านวนไมน่อ้ยกว่า 
1 คร้ังต่อป ีจ านวนไมน่อ้ย
กว่า 368 คน

150,950 150,950 200,000 200,000 200,000 1.มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการอยูใ่นระดับดี
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 70 มีความรู้
เกี่ยวกับแนวความคิดการสร้าง
นวตักรรมและกลยทุธท์างการ
บริหารการตลาด การใช้
เทคโนโลยกีารพัฒนาและจดัท า
ระบบฐานข้อมูลของการ
บริหารการตลาด    
4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 30 สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้

 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ
2.มีการขับเคล่ือนโครงการ
ตลาดประชารัฐให้เกิดผล
การปฏบิัติเป็นรูปธรรม
3.ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการตลาดประชารัฐ
ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
สามารถยกระดับการสร้าง
งาน สร้างอาชีพและสร้าง
รายได้
4.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สามารถให้ค าแนะน าการ
บริหารจัดการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ และยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน
 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาสงัคม

   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
2 โครงการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชพี
นวดแผนไทย

ป ี2562
เพื่อส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
ของประชาชนผู้ประกอบ
อาชพีนวดแผนไทยใหม้ี
ความรู้เร่ืองการนวดตอกเส้น
และน าความรู้ไปปฏบิติัเพื่อ
การประกอบอาชพีนวดแผน
ไทยได้
ป ี2563-2565
เพื่อส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
ของประชาชนผู้ประกอบ
อาชพีนวดแผนไทยหรือ
ประชาชนผู้สนใจจะประกอบ
อาชพีนวดแผนไทย ใหม้ี
ความรู้และสามารถน าความรู้
ไปปฏบิติัเพื่อการประกอบ
อาชพีนวดได้

ป ี2562
จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชนผู้
ประกอบอาชพีนวดแผนไทย
หรือประชาชนผู้สนใจที่จะ
ประกอบอาชพีนวดแผนไทย
ในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
และผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง จ านวน
 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 80
 คน ต่อปี
ป ี2563-2565              
 จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ผู้ประกอบอาชพีนวดแผน
ไทยหรือประชาชนผู้สนใจที่
จะประกอบอาชพีนวดแผน
ไทยในพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา เพื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการนวด เชน่ การ
นวดตอกเส้น การนวดน้ ามนั 
การนวดผ่อนคลาย การนวด
กดจดุสะทอ้นเทา้ การนวดฝ่า
เทา้ เปน็ต้น

430,000 800,000 800,000 800,000 ป ี2562 
1.มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การอบรม มคีวามพงึพอใจ
ในการด าเนนิโครงการอยู่ใน
ระดับดี
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการนวดแผน
ไทย การนวดตอกเส้น
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

ป ี2562 
1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เร่ืองการ
นวดตอกเส้นและ
สามารถน าความรู้ไป
ปฏบิติัในการประกอบ
อาชพีของตนเองได้
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

762






(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
 และสามารถน าความรู้ไป
ปฏบิติัได้อยา่งถกูต้อง จ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 2 รุ่นต่อป ีหรือมี
จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ไมน่อ้ยกว่า 80 คนต่อปี

 ป ี2563-2565
1.มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การอบรม มคีวามพงึพอใจ
ในการด าเนนิโครงการอยู่ใน
ระดับดี
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการนวด 
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

ป ี2563-2565  
1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เร่ืองการ
นวดแผนไทย เชน การ
นวดตอกเส้น การนวด
น้ ามนั การนวดผ่อน
คลาย การนวดกดจดุ
สะทอ้นเทา้ การนวดฝ่า
เทา้ เปน็ต้น นและ
สามารถน าความรู้ไป
ปฏบิติัในการประกอบ
อาชพีของตนเองได้
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
3 โครงการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนผู้ผลิต
สินค้าชมุชนทอ้งถิ่น

1.เพื่อส่งเสริมชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสินค้าใหก้บัสินค้า
ชมุชนทอ้งถิ่น/ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น/ของดีของเด่น
ในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อเสริมสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั
ส่งเสริมโอกาสการเขา้สู่ตลาด
และการขยายชอ่งทาง
การตลาดสินค้าชมุชน
ทอ้งถิ่น/ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น/ของดีของเด่นและ
บริการที่มศัีกยภาพ

จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ผู้ผลิตสินค้าชมุชนทอ้งถิ่น/
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น/ผู้ผลิตของดีของเด่น 
(สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่นที่ไมใ่ชสิ่นค้าโอทอป 
ติดดาว) ในพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา และผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 2 รุ่นๆ ละ
ไมน่อ้ยกว่า 115 คน และจดั
ฝึกอบรมใหก้บันกัเรียน
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 58 
แหง่ๆ ละ 2 คน และผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 1 รุ่น รวม
ไมน่อ้ยกว่า 131 คน รวม
ทั้งส้ิน 3 รุ่น จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 361 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี 
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการท า
การตลาดออนไลน์
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.สินค้าชมุชนทอ้งถิ่น/
ผลิตภณัฑ์ชมุชนทอ้งถิ่น/
ของดีของเด่นในพื้นที่
จงัหวัดนครราชสีมา
ได้รับการส่งเสริม
ชอ่งทางการตลาด
จ าหนา่ยสินค้าเพิ่มเติม
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถเพิ่มชอ่งทาง
การตลาดได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
4 โครงการส่งเสริม

การด าเนนิงาน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงอ าเภอปกั
ธงชยั จงัหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใชใ้นการ
ด ารงชวีิตประจ าวันและ
ประกอบอาชพีได้
2.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
โอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการประยกุษใ์ชห้ลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอปกัธงชยั และผู้
มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง จ านวน 4 
รุ่นๆ ละ 154 คน รวม 616
 คน จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี

1,560,000 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี 
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชพี
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงกับแหล่ง
ศึกษาดูงาน

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
5 โครงการส่งเสริม

การด าเนนิงาน
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อ าเภอบวั
ใหญ ่จงัหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ การน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใชใ้นการ
ด ารงชวีิตประจ าวันและ
ประกอบอาชพีได้

จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอบวัใหญ ่ 
จ านวน  80 คน  และผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 25 คน  
รวม 105 คน  จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

๒๖๒,๐๐๐ 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย  
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี  
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชพี 
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ด ารงชวีิตและการ
ประกอบอาชพี  
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
6 โครงการส่งเสริม

สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น อ าเภอคร
บรีุ จงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหป้ระชาชน ผู้ผลิต
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น/ของดีของเด่น 
ในพื้นที่ที่มคีวามรู้เกี่ยวกบั
มาตรฐานการผลิตสินค้าชมุชน
2.เพื่อใหป้ระชาชนผู้ผลิต
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น/ของดีของเด่น 
ในพื้นที่ มโีอกาสได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
หนว่ยงานราชการหรือผู้ผลิต
สินค้าชมุชนหรือผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่นหรือของดีของ
เด่นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากทางราชการ

ป ี2562
จดัฝึกอบรมประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอครบรีุและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน 3 รุ่นๆ
 ละ 224 คน รวมจ านวน 
672 คน จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
ป ี2563-2565
จดัฝึกอบรมประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอครบรีุและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 3 รุ่นๆ ละไมน่อ้ยกว่า 
224 คน รวมจ านวนไมน่อ้ย
กว่า 672 คน ต่อปี

1,724,665 1,724,665 1,724,665 1,724,665 1.มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมมคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐาน
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์ชมุชน
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการผลิตสินค้า
ชมุชน/ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่นใหไ้ด้มาตรฐาน
ของทางราชการ
2.สินค้าชมุชน/
ผลิตภณัฑ์ชมุชนทอ้งถิ่น
ของผู้เขา้รับการฝึกอบรม
 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหนว่ยงาน
ราชการเพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
7 โครงการส่งเสริม

การด าเนนิงาน
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อ าเภอคร
บรีุ จงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหผู้้รับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใชใ้นการ
ด ารงชวีิตและประกอบอาชพี
ได้
2.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
โอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการประยกุต์ใชห้ลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ป ี2562
จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอครบรีุและผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน 3 รุ่นๆ
 ละ 224 คน รวม 672 คน 
จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
ป ี2563-2565
จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอครบรีุและผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 3 รุ่นๆ ละ ไมน่อ้ยกว่า 
224 คน รวมไมน่อ้ยกว่า  
672 คน ต่อปี

1,726,165 1,726,165 1,726,165 1,726,165 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี 
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชพี
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
ประยกุต์ใชใ้นการ
ด ารงชวีิตและการ
ประกอบอาชพีได้
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประยกุต์ใชห้ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงกบั
แหล่งศึกษาดูงาน

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
8 โครงการ "จดังาน

ถนนคนเมอืง"
1.เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์สินค้าชมุชน 
สินค้าพื้นบา้น ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น ของดีของเด่น
ของจงัหวัดนครราชสีมาให้
เปน็ที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย
2.เพื่อส่งเสริมชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อเสริมสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
ส่งเสริมโอกาสการเขา้สู่ตลาด
และการขยายชอ่งทาง
การตลาดสินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา

จดังาน "ถนนคนเมอืง" เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริม
ชอ่งทางการตลาด ส่งเสริม
โอกาสการเขา้สู่ตลาดและ
การขยายชอ่งทางการตลาด
ใหก้บัสินค้าชมุชม สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา 
ระยะเวลา 5 วัน ภายในงาน
มกีจิกรรม เชน่ การออกร้าน
จ าหนา่ยสินค้า การแสดง
ดนตรี การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบา้น การ
จดันทิรรศการผลิตภณัฑ์เด่น 
การประชาสัมพนัธ์เชญิชวนให้
เลือกชมเลือกซ้ือสินค้าตลอด
ระยะเวลาการจดังาน เปน็ต้น

   2,550,000 1.มผู้ีเขา้ร่วมงานไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
งานและเขา้ร่วมกจิกรรม มี
ความพงึพอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี  
3.มยีอดรายได้จากการ
จ าหนา่ยสินค้าตลอด
ระยะเวลาการจดังาน ไม่
นอ้ยกว่า 5 ล้านบาท

1.สินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น ของดีของ
เด่นของจงัหวัด
นครราชสีมาเปน็ที่รู้จกั
อยา่งแพร่หลาย
2.สินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น ของดีของ
เด่นของจงัหวัด
นครราชสีมามชีอ่งทาง
การตลาดจ าหนา่ยสินค้า
เพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
9 โครงการจดังาน 

"สืบสานภมูปิญัญา
ผ้าทอพื้นบา้น
โคราช"

1.เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผ้าทอพื้นบา้น
ของจงัหวัดนครราชสีมาให้
เปน็ที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย
2.เพื่อส่งเสริมชอ่งทางการ
จ าหนา่ยผ้าทอพื้นบา้นของ
จงัหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อเสริมสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
ส่งเสริมโอกาสการเขา้สู่ตลาด
และการขยายชอ่งทาง
การตลาดและการขยาย
ชอ่งทางการตลาดผ้าทอ
พื้นบา้นของจงัหวัด
นครราชสีมา

จดังาน "สืบสานภมูปิญัญาผ้า
ทอพื้นบา้นโคราช" ระยะเวลา
การจดังาน 5 วัน โดยภายใน
งานจดัใหม้กีจิกรรมการ
ประกวดเกี่ยวกบัผ้าทอ
พื้นบา้น เชน่ การประกวดผ้า
ทอ การประกวดสาวไหม 
การประกวดตีเกลียวเส้นหาง
กระรอก เปน็ต้น จ านวน
ผู้เขา้ร่วมงานและเขา้ร่วม
กจิกรรม มจี านวนไมน่อ้ยกว่า
 2,250 คน

3,189,000 1.ผู้เขา้ร่วมงานไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
งานและเขา้ร่วมกจิกรรม มี
ความพงึพอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี
3.มยีอดรายได้จากการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ตลอด
ระยะเวลาการจดังาน ไม่
นอ้ยกว่า 5 ล้านบาท

1.ผ้าหางกระรอกและผ้า
ทอพื้นบา้นของจงัหวัด
นครราชสีมาเปน็ที่รู้จกั
อยา่งแพร่หลาย
2.ผ้าทอพื้นบา้นและ
สินค้าชมุชนทอ้งถิ่น/ของ
ดีของเด่นในพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมามชีอ่งทาง
การตลาดจ าหนา่ยสินค้า
เพิ่มขึ้น
3.ประชาชนกลุ่มทอผ้าที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
10 โครงการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมภมูิ
ปญัญาการทอ
ผ้าหางกระรอก 
จงัหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผู้้เขา้รับการ
ฝึกอบรมมคีวามรู้เพิ่มทกัษะ
เกี่ยวกบัการมดั-ยอ้มสีโดยใช้
สีจากวัสดุธรรมชาติ การ
เขยีนลายเส้นสีทองบนผืนผ้า 
2.เพื่อใหผู้้เขา้รับการ
ฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
ผ้าทอพื้นบา้น

จดัฝึกอบรมใหป้ระชาชนกลุ่ม
ทอผ้าในพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 80 คน
 และผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง จ านวน
 30 คน รวม 110 คน 
จ านวน 1 คร้ังต่อปี

     386,750      386,750      386,750 1.มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี  
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการมดัยอ้ม-
สีโดยใชว้ัสดุจากธรรมชาติ 
การเขยีนเส้นทองบนลายผ้า 
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้และมทีกัษะ
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกบัการมดั-
ยอ้มสีโดยใชสี้จากวัสดุ
ธรรมชาติ การเขยีน
ลายเส้นสีทองบนผืนผ้า
2. ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ
พื้นบา้นของจงัหวัด
นครราชสีมามกีารพฒัา
ลวดลายและเปน็ที่
ต้องการของตลาด

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
11 โครงการส่งเสริม

การด าเนนิงาน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงอ าเภอ
เมอืงนครราชสีมา 
จงัหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจ การน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใชใ้นการ
ด ารงชวีิตประจ าวันและ
ประกอบอาชพีได้
2.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมี
โอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการประยกุต์ใชห้ลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 4 รุ่นๆ 
ละ 135 คน รวม 540 คน 
และผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง จ านวน
 4 รุ่นๆ ละ 28 คน รวม 
112 คน รวมทั้งส้ิน 652 คน
 จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี

1,726,800 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี 
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชพี
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ด ารงชวีิตและประกอบ
อาชพีได้
2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการประยกุต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงกบัแหล่งศึกษาดู
งาน

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
12 โครงการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนผู้ผลิต
สินค้าชมุชนทอ้งถิ่น
 อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา 
จงัหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหป้ระชาชนผู้ผลิต
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น/ของดีของเด่น
ในพื้นที่ มคีวามรู้เกี่ยวกบั
มาตรฐานการผลิตสินค้าชมุชน
2.เพื่อใหป้ระชาชนผู้ผลิต
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น/ของดีของเด่น
ในพื้นที่ มโีอกาสได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
หนว่ยงานราชการหรือผู้ผลิต
สินค้าชมุชนหรือผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่นหรือของดีของ
เด่นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากทางราชการ

จดัฝึกอบรมใหก้บัประชาชน
ผู้ผลิตสินค้าชมุชน/ของดีของ
เด่น/ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น (ที่ไมใ่ชสิ่นค้าโอทอป 
ติดดาว) ในพื้นที่อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 2 รุ่นๆ 
ละ 258 คน และผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 2 รุ่นๆ ละ
 28 คน รวม 56 คน รวม
ทั้งส้ิน 314 คน

840,000 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี 
3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐาน
สินค้าชมุชน/ผลิตภณัฑ์ชมุชน
4.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏบิติัได้

1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการผลิตสินค้า
ชมุชน/ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ใหไ้ด้มาตรฐาน
ของทางราชการ
2.สินค้าชมุชน/
ผลิตภณัฑ์ชมุชนของผู้
เขา้รับการฝึกอบรมได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
จากหนว่ยงานราชการ
เพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
13 โครงการจดังาน 

"ทางเมอืงยา่"
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
 ส่งเสริมชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา รวมถงึ
ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนใน
สังกดั อบจ.นครราชสีมา ให้
เปน็ที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย
2.เพื่อเสริมสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
ส่งเสริมโอกาสการเขา้สู่ตลาด
และการขยายชอ่งทาง
การตลาดสินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ทอ้งถิ่น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา รวมถงึ
ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนสังกดั 
อบจ.นครราชสีมา

จดังาน "ทางเมอืงยา่" ในงาน
ฉลองวันแหง่ชยัชนะของทา้ว
สุรนารี  ระยะเวลาการจดังาน
 12 วัน ณ บริเวณถนนราช
ด าเนนิ (หนา้วัดสุทธจนิดา
วรวิหาร)   โดยภายในงานจดั
ใหม้กีจิกรรมการออกร้านจดั
แสดงและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น การจ าหนา่ย
อาหารพื้นบา้น การสาธิต
อาหารพื้นบา้น การจดัแสดง
ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบา้น 
การจดันทิรรศการ เปน็ต้น

   2,500,000   2,500,000   2,500,000 1.มผู้ีเขา้ร่วมงานไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
งานและเขา้ร่วมกจิกรรม มี
ความพงึพอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี  
3.มยีอดรายได้จากการ
จ าหนา่ยสินค้าตลอด
ระยะเวลาการจดังาน ไม่
นอ้ยกว่า 5 ล้านบาท

สินค้าชมุชน สินค้า
พื้นบา้น ผลิตภณัฑ์
ชมุชนทอ้งถิ่น ของดีของ
เด่นของจงัหวัด
นครราชสีมา ผลิตภณัฑ์
ของโรงเรียนสังกดั อบจ.
นครราชสีมา เปน็ที่รู้จกั
อยา่งแพร่หลายและมี
ชอ่งทางการจ าหนา่ย
สินค้าเพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
3.เพื่อร่วมอนรัุกษ ์สืบสาน 
ต่อยอด วัฒนธรรมและ
ประเพณีของจงัหวัด
นครราชสีมาในงานฉลองวัน
แหง่ชยัชนะของทา้วสุรนารี 
เชน่ การสาธิตอาหารพื้นบา้น
 การจดัแสดงดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบา้น การ
สาธิตการแต่งกาย การแสดง
การละเล่นพื้นบา้น เปน็ต้น
4.เพื่อจดัแสดงและจ าหนา่ย
สินค้าชมุชน ผลิตภณัฑ์
พื้นบา้น ของดีของเด่นของ
จงัหวัดนครราชสีมา รวมถงึ
ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนสังกดั 
อบจ.นครราชสีมา
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
14 อบรมเพื่อส่งเสริม

และพฒันา
ศักยภาพแกนน า
เครือขา่ยเด็ก 
เยาวชนและครู 
โรงเรียนในสังกดั 
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อส่งเสริมให้แกนน าเด็กและ
สภาเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา
ให้มคุีณลักษณะความเป็นผู้น าและ
จติอาสา
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เขา้ร่วม
โครงการ สร้างเครือขา่ยแกนน า
นักเรียนเชื่อมโยงกบัสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับต าบล/อ าเภอ
3.เด็กและเยาวชนรู้สึกมคุีณค่า
และภาคภมูใิจในตนเอง เกดิ
ก าลังใจ มแีรงบันดาลใจในการ
แสดงศักยภาพเชงิบวก กล้าคิด 
กล้าแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ ซ่ึง
จะเป็นการพัฒนาตนเองและสังคม
ต่อไป
4.เชื่อมโยงภาคีเครือขา่ยที่ท างาน
ด้านการพัฒนาเยาวชนมาร่วมกนั
ส่ือสารสร้างการรับรู้ให้สังคมเห็น
ศักยภาพของเยาวชนและเห็น
ความส าคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้
อยา่งมพีลัง
5.เพื่อประสานความรักความ
สามคัคีของเครือขา่ยสภาเยาวชน
จงัหวดันครราชสีมา

เครือขา่ยเด็ก เยาวชนและครู 
โรงเรียนในสังกดั อบจ.นม. ทั้ง
 58 โรงเรียนๆ ละ 3 คน 
รวม 186 คน

300,000 1.ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
พงึพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนนิโครงการไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80 มกีาร
เรียนรู้และพฒันาภาวะผู้น า
 กล้าแสดงออก สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปพฒันาตนเอง

1.เด็กและเยาวชนมภีาวะผู้น า
 มกีารพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้น าเครือขา่ย มกีารฝึก
เตรียมความพร้อมในด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม
 สติปัญญา
2.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ผลงาน จากรุ่นพี่ซ่ึงถา่ยทอดสู่
รุ่นน้องในฐานะเยาวชน
ต้นแบบ
3.เด็ก เยาวชนและครู ได้มี
การสร้างสรรค์ พัฒนาชมุชน 
สังคมอยา่งยั่งยนื การมส่ีวน
ร่วมและจติอาสาในมมุกวา้งขึ้น
4.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
การใชช้วีติอยา่งมคุีณธรรม 
จริยธรรมและมกีารมอง
แนวทางในการด าเนินชวีติ
5.เด็กและเยาวชนมกีาร
รวมกลุ่มในแนวทางที่ดี มกีาร
ประสานความรักความ
สามคัคีระหวา่งกลุ่มของ
ตนเองและเครือขา่ยอื่นใน
จงัหวดันครราชสีมา กล้าคิด
กล้าแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
15 จดังานถนนเด็กเดิน 1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชนจงัหวัดนครราชสีมา 
มเีวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การแสดงออก รู้จกัการ
ท างานเปน็ทมีเกดิการบรูณา
การและความรู้ที่จ าเปน็ต่อ
การประกอบอาชพี
2.เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในศักยภาพของ
ตนเองอยา่งสร้างสรรค์
ทางด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรีและฝีมอือื่นๆ

เด็กและเยาวชนโรงเรียนใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมาตลอดจน
เด็กและเยาวชนประชาชนใน
จงัหวัดนครราชสีมาเขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 1.กลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วม
กจิกรรมงานโครงการจดั
งานถนนเด็กเดิน ประจ าป ี
2562 - 2564 
2.เด็กและเยาวชนเกดิการ
เรียนรู้และได้พฒันา
ศักยภาพของตนเอง

1.เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ รู้จกัการท างาน
เปน็ทมีและกล้าแสดงออก
2.เด็กและเยาวชนได้รับ
ทราบและเรียนรู้งาน
และศักยภาพของตนเอง
3.เด็กและเยาวชนมพีื้นที่
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
พร้อมครอบครัว

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

16 ฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิติัการเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพแกนน า
เด็ก เยาวชนและ
ครู โรงเรียนใน
สังกดั อบจ.

1.เพื่ออบรมแกนน าใหเ้ปน็
เด็กและเยาวขนจติอาสา ท า
ความดีด้วยหวัใจทั้งใน
โรงเรียน ชมุชนและสังคม
2.เพื่อเปน็การสร้างเครือขา่ย
แกนน าเด็กและเยาวชนจติ
อาสาโรงเรียนในสังกดั อบจ.
ใหม้คีวามเขม้แขง็

แกนน าเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในสังกดั อบจ.58 
โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 
174 คน วิทยากรและ
เจา้หนา้ที่ 20 คน รวม 194
 คน จดัอบรม 1 รุ่น 2 วัน 1
 คืน

300,000 300,000 300,000 กลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วมมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

สร้างสรรค์ใหเ้กดิแกนน า
เครือขา่ยเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในสังกดั อบจ.
นครราชสีมาใหม้คีวาม
เขม้แขง็และท างานเปน็
ทมี

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
17 โครงการฝึกอบรม 

ประชมุ ศึกษาดูงาน
 พฒันาศักยภาพ
ผู้น าชมุชน และ
ประชาชนจงัหวัด
นครราชสีมา 
จ านวน 32 อ าเภอ

1.เพื่อให้เกิดแนวทางการ
บริหารจัดการในการพฒันา
ชุมชนให้เข้มแข็ง  
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็น
รากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและลด
ปัญหาความยากจน 
3.เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ธรร
มาภบิาลในการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน 
ขยายบทบาทขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงที่เกิดจาก
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และ
น าส่ิงใหม่ๆ มาพฒันาให้กับ
ชุมชนของตนเองได้

ผู้น าชมุชน ประชาชน และผู้
ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในทอ้งถิ่น
ของจงัหวัดนครราชสีมา

 32,000,000  32,000,000  32,000,000  32,000,000  ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
พงึพอใจในการด าเนนิ
โครงการ

ผู้น าชมุชนและประชาชน
เขา้ร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบอาชพี

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
18 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป
ด้านการเกษตร
ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา 
จงัหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
ประชาชนใหม้โีอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เชื่อมโยง
เปน็เครือขา่ยในการพฒันา
เศรษฐกจิชมุชนแบบพึ่งพา
ตนเอง

ด าเนนิการอบรมทางวิชาการ
และศึกษาดูงานใหก้บั
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อ าเภอ
เมอืงนครราชสีมา จ านวน 
696 คน ประกอบด้วย 
ประชาชนจงัหวัดนครราชสีมา
 (อ าเภอเมอืงนครราชสีมา) 
วิทยากรและเจา้หนา้ที่ที่ได้รับ
มอบหมายใหป้ฏบิติัหนา้ที่ 
และแขกผู้มเีกยีรติ

1,650,000 1.มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปา้หมาย
2.ประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา 
เขา้ร่วมโครงการ มคีวามพงึ
พอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80
 (ระดับดี)

1.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมคีวาม
เขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท
ของประชาชนในการ
ขบัเคล่ือนการ
ประยกุต์ใชป้รัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในการ
พฒันาทั้งระดับครัวเรือน
 หมู่บา้น/ชมุชน
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
โอกาสเรียนรู้และเกดิ
การแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็โดยตรงกบัแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกบัการน า
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการ
ด ารงชวีิต หรือการ
ประกอบอาชพี

ส านกัปลัดฯ
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
19 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอบวัลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
ประชาชนใหม้โีอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เชื่อมโยง
เปน็เครือขา่ยในการพฒันา
เศรษฐกจิชมุชนแบบพึ่งพา
ตนเอง
3.เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
และน านวัตกรรมใหม่ๆ  มา
พฒันาใหก้บัชมุชนของตัวเอง

ด าเนนิการอบรมและศึกษาดู
งานประชาชนทั่วไปอ าเภอบวั
ลาย จงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 705 คน

1,651,980 ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมมคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการอยู่ในระดับดี

1.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมคีวาม
เขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท
ของประชาชนในการ
ขบัเคล่ือนการ
ประยกุต์ใชป้รัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในการ
พฒันาทั้งระดับครัวเรือน
 หมู่บา้น/ชมุชน
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
โอกาสเรียนรู้และเกดิ
การแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็โดยตรงกบัแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกบัการน า
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการ
ด ารงชวีิต หรือการ
ประกอบอาชพี

ส านกัปลัดฯ
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
20 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป
จงัหวัด
นครราชสีมา ตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อ าเภอวังน้ าเขยีว

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนเปน็รากฐานการ
พฒันาเศรษฐกจิน าไปสู่การ
พึ่งพาตนเองและลดปญัหา
ความยากจน
3.เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เกดิ
จากการศึกษาดูงานนอกพื้น
ที่มาพฒันาชมุชนของตนเองได้

1.อบรมทางวิชาการ จ านวน 
232 คน ประกอบด้วย 
ประชาชนอ าเภอวังน้ าเขยีว 
เจา้หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 
วิทยากรและแขกผู้มเีกยีรติ
2.ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
จ านวน 225 คน 
ประกอบด้วย ประชาชน
อ าเภอวังน้ าเขยีว และ
เจา้หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย

560,940 1.ประชาชนเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะในการอบรม
พร้อมศึกษาดูงานไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80
2.ประเมนิความพงึพอใจ
ประชาชนที่เขา้รับการ
อบรมด้านวิชาการมคีวาม
พงึพอใจอยู่ระดับมากไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการได้รับความรู้และ
เพิ่มศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเอง
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใชแ้ละน าไปสู่การปฏบิติั
ในพื้นที่ชมุชนของตนเอง
อยา่งเหมาะสม

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
21 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอ
เมอืงยางจงัหวัด
นครราชสีมา : 
ตามศาสตร์
พระราชาสู่การ
พฒันาอยา่งยั่งยนื

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชมุชนเชื่อมโยงเปน็เครือขา่ย
เปน็รากฐานการพฒันา
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื
3.เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เกดิ
จากการศึกษาดูงานนอก
พื้นที่และน านวัตกรรมส่ิง
ใหม่ๆ  มาพฒันาใหก้บัชมุชน
ของตนเองได้

 - จดัฝึกอบรมทางวิชาการ ณ
 หอประชมุอ าเภอเมอืงยาง 
อ าเภอเมอืงยาง จงัหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย 
ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอ
เมอืงยาง/เจา้หนา้ที่/วิทยากร
และแขกผู้มเีกยีรติ  จ านวน 1
 รุ่น จ านวน 450 คน
 - ศึกษาดูงาน  ในพื้นที่
จงัหวัดกาญจนบรีุ จ านวน 2 
รุ่น ๆ ละ 2 วัน รวม 450 คน

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1.ประชาชนอ าเภอเมอืงยาง
 เขา้รับการพฒันาศักยภาพ
และเพิ่มพนูทกัษะตาม
โครงการไมน่อ้ยกว่าร้อยละ
 80
2.ประชาชนที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนอ าเภอเมอืง
ยาง ที่เขา้ร่วมโครงการ 
ได้รับความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพการพฒันาตาม
ศาสตร์พระราชา
2.ประชาชนอ าเภอเมอืง
ยางที่เขา้ร่วมโครงการ 
สามารถน าประสบการณ์
จริงจากการศึกษาดูงาน
มาปรับใชแ้ละน า
นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ มา
พฒันาใหก้บัชมุชนของ
ตนเองได้
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
22 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอ
หว้ยแถลงจงัหวัด
นครราชสีมา: ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชมุชนเชื่อมโยงเปน็เครือขา่ย
เปน็รากฐานการพฒันา
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื
3.เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เกดิ
จากการศึกษาดูงานนอก
พื้นที่และน านวัตกรรมส่ิง
ใหม่ๆ  มาพฒันาในชมุชนของ
ตนเองได้

 - จดัฝึกอบรมทางวิชาการ ณ
 หอประชมุอ าเภอหว้ยแถลง 
อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 รุ่นๆ 
ละ 1 วัน จ านวน 675 คน 
ประกอบด้วย ประชาชนใน
เขตพื้นที่อ าเภอหว้ยแถลง/
เจา้หนา้ที่/วิทยากรและแขกผู้
มเีกยีรติ
 - ศึกษาดูงาน  ณ จงัหวัด
ระยอง  จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 2
 วัน  รวม 675 คน

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1.ประชาชนอ าเภอหว้ย
แถลง เขา้รับการพฒันา
ศักยภาพและเพิ่มพนูทกัษะ
ตามโครงการไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80
2.ประชาชนที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนอ าเภอหว้ย
แถลงที่เขา้ร่วมโครงการ 
ได้รับความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพการพฒันาตาม
ศาสตร์พระราชา
2.ประชาชนอ าเภอหว้ย
แถลงสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใชแ้ละน านวัตกรรมส่ิง
ใหม่ๆ  มาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเองได้

ส านกัปลัด

783






(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
23 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอ
จกัราช จงัหวัด
นครราชสีมา: ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

1.เพื่อใหเ้กดิแนวทางการ
บริหารจดัการในการพฒันา
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชมุชนเชื่อมโยงเปน็เครือขา่ย
เปน็รากฐานการพฒันา
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื
3.เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เกดิ
จากการศึกษาดูงานนอก
พื้นที่และน านวัตกรรมส่ิง
ใหม่ๆ  มาพฒันาในชมุชนของ
ตนเองได้

 - จดัฝึกอบรมทางวิชาการ ณ
 ศาลาประชาคมอ าเภอจกัราช
 อ าเภอจกัราช จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 รุ่น 
จ านวน 675 คน 
ประกอบด้วย ประชาชนใน
เขตพื้นที่อ าเภอจกัราช/
เจา้หนา้ที่/วิทยากรและแขกผู้
มเีกยีรติ
 - ศึกษาดูงาน  ณ จงัหวัด
เพชรบรีุ  จ านวน 3 รุ่นๆ ละ
 2 วัน รวม 675 คน

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1.ประชาชนอ าเภอจกัราช 
เขา้รับการพฒันาศักยภาพ
และเพิ่มพนูทกัษะตาม
โครงการไมน่อ้ยกว่าร้อยละ
 80
2.ประชาชนที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ 80

1.ประชาชนอ าเภอจกัราช
ที่เขา้ร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา
2.ประชาชนอ าเภอจกัราช
ที่เขา้ร่วมโครงการ 
สามารถน าประสบการณ์
จริงจากการศึกษาดูงาน
มาปรับใชแ้ละน า
นวัตกรรม
ส่ิงใหม่ๆ  มาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเองได้

ส านกัปลัด

784






(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
24 โครงการอบรม 

และศึกษา ดูงาน
เพื่อพฒันาและ
ขบัเคล่ือนการ
ด าเนนิงานชมุชน
ทอ่งเที่ยว OTOP 
นวัตวิถ ีประชาชน
ทั่วไป จงัหวัด
นครราชสีมา 
(อ าเภอบา้นเหล่ือม)

1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้เตรียม
ความพร้อมในการบริหาร
จดัการชมุชน สู่ชมุชนแบบ
พออยู่ พอกนิ อยู่ดี กนิดี 
และมั่งมศีรีสุข
2.เพื่อเปน็การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการท างาน 
ได้มกีารเรียนรู้การท างาน
ร่วมกนั เพื่อชว่ยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในระดับชมุชน
3.เพื่อประชาชนมส่ีวร่วมใน
การส่งเสริมพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว

ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอ
บา้นเหล่ือม/เจา้หนา้ที่/
วิทยากรและแขกผู้มเีกยีรติ  
จ านวน  270  คน  
 - อบรมทางวิชาการ 1 วัน 
จ านวน 270 คน
 - ศึกษาดูงาน 5 วัน จ านวน 
270 คน

1,708,900 1,708,900 1,708,900 1.กลุ่มเปา้หมายเขา้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ครบตามจ านวน 
2.เกดิความรู้ความเขา้ใจ
และน าความรู้มาปรับใชใ้น
การส่งเสริมและพฒันา
ตนเองและชมุชนใหเ้กดิ
ประโยชนสู์งสุด

1.ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทางต่างๆ ในการ
ทอ่งเที่ยว โดยใช ้Otop 
นวัตวิถ ีโดยยดึ อตั
ลักษณ์ของชมุชนเปน็หลัก
2.ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าประสบการณ์
จริง จากการศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่ มาปรับใชก้บั
ชมุชนของตนเอง ร่วมมอื
 ร่วมใจ พฒันาทอ้งถิ่น 
ใหม้ศัีกยภาพตามความ
เหมาะสมของตนเอง

ส านกัปลัด
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
25 โครงการพฒันา

ศักยภาพใหก้บั
ประชาชนอ าเภอคง
 จงัหวัด
นครราชสีมา ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยในการพฒันาชมุชน
อยา่งยั่งยนื ตามศาสตร์
พระราชา
3.เพื่อประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
แนะน านวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ  
มาพฒันาใหก้บัชมุชนของ
ตนเองได้

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอคง 
เจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวขอ้ง วิทยากร
 แขกผู้มเีกยีรติจ านวน 720 
คน โดยจดัฝึกอบรมทาง
วิชาการ 1 วัน จ านวน 720 
คน และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 2
 วัน

  1,741,600   1,741,600   1,741,600   1,741,600 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนได้รับความรู้
และเพิ่มศักยภาพการ
พฒันาตามศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื 
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใชแ้ละน านวัตกรรมส่ิง
ใหม่ๆ  มาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเองได้

ส านกัปลัดฯ

26 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอ
โนนแดง  จงัหวัด
นครราชสีมา  ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื
2.เพื่อใหป้ระชาชนน า
ศาสตร์พระราชามาใชเ้ปน็
แนวทางในการพฒันาชมุชน
ของตนเอง

ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอ
โนนแดง/เจา้หนา้ที่/วิทยากร
และแขกผู้มเีกยีรติ  จ านวน  
696  คน
 - อบรมทางวชิาการจ านวน
 1 วัน จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 
232 คน รวม 696  คน
 - ศึกษาดงูานนอกสถานที ่
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 225 คน 
รวม 675 คน

  1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนตามเปา้หมายเขา้
รับการพฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนสามารถ
เรียนรู้และเขา้ใจศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื
2.ประชาชนสามารถน า
ศาสตร์พระราชามาใช้
เปน็แนวทางในการ
พฒันาชมุชนของตนเองได้

ส านกัปลัดฯ
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
27 โครงการพฒันา

ศักยภาพใหก้บั
ประชาชนอ าเภอ
ประทาย  จงัหวัด
นครราชสีมา  ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันาอยา่ง
ยั่งยนื
2.เพื่อใหป้ระชาชนน า
ศาสตร์พระราชามาใชเ้ปน็
แนวทางในการพฒันาชมุชน
ของตนเอง

ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอ
ประทาย/เจา้หนา้ที่/วิทยากร
และแขกผู้มเีกยีรติ จ านวน 
600 คน
 - อบรมทางวชิาการจ านวน
 1 วัน จ านวน 2 รุ่น
  รุ่นที่ 1 จ านวน  210 คน
  รุ่นที่ 2 จ านวน 390 คน
 - ศึกษาดงูานนอกสถานที ่
จ านวน 3 รุ่น
  รุ่นที่ 1 และ 2 จ านวนรุ่น
ละ 210 คน 
  รุ่นที่ 3 จ านวน 180 คน
รวม 600 คน

  1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนสามารถ
เรียนรู้และเขา้ใจศาสตร์
พระราชาสู่การพฒันา
อยา่งยั่งยนื
2.ประชาชนสามารถน า
ศาสตร์พระราชามาใช้
เปน็แนวทางในการ
พฒันาชมุชนของตนเองได้

ส านกัปลัดฯ

28 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนด้านการ
บริหารจดัการ
ชมุชนต้นแบบ 
อ าเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชมุชนต้นแบบ  
สามารถน ามาเปน็แนวทางใน
การบริหารจดัการชมุชนของ
ตนเองใหเ้ขม้แขง็

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอคง  
เจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวขอ้ง  
วิทยากร   แขกผู้มเีกยีรติ
จ านวน  675  คน  
ฝึกอบรมทางวิชาการ จ านน
วน 1 รุ่น 1 วัน 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 225 คน 
จ านวน 2 วัน

1,658,400 1,658,400 1,658,400 1,658,400 ร้อยละ  80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจ ในการบริหาร
จดัการชมุชนต้นแบบ
และน ามาเปน็แนวทาง
ในการบริหารจดัการ
ชมุชนของตนเองให้
เขม้แขง็ได้

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
29 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมคัรเพื่อ
ชว่ยเหลือและ
บริการ 
นกัทอ่งเที่ยวของ
เยาวชนในจงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหเ้ยาวชนสามารถน า
ความรู้ ที่ได้รับมาใหบ้ริการ
ชว่ยเหลือแนะน า
นกัทอ่งเที่ยวผู้มาเยอืนได้  
2.เพื่อใหเ้ยาวนชนฝึกทกัษะ
การเปน็ผู้น า กล้าคิดกล้า
แสดงออก เสริมสร้าง ความ
มั่นใจ มอีธัยาศัยไมตรีต่อผู้มา
เยอืนทอ้งถิ่นของตนในฐานะ
เจา้บา้นที่ดี
3.เพื่อใหเ้ยาวชนปฏบิติัตนให้
เปน็ประโยชนต่์อตนเอง
ครอบครัวอนัจะน าไปสู่สังคม
อนัจะน าไปสู่สังคมและ
ประเทศชาติมคีวามใฝ่ดี
หา่งไกลจากอบายมขุ 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่เปน็
ประชากรที่มคุีณภาพ และ
เปน็ก าลังส าคัญของประเทศ
ต่อไป

1.รุ่นที่ 1 นกัเรียน และ
บคุลากรทางการศึกษาสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา กลุ่มที่ 1,2,3 
จ านวน 100 คน และ
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน
 120 คน รวม 120 คน  
2.รุ่นที่ 2 นกัเรียน และ
บคุลากรทางการศึกษาสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมากลุ่มที่ 1,2,3 
จ านวน 100 คน และ
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน
 120 คน รวม 120 คน

     788,000      788,000      788,000 1.มผู้ีเขา้ร่วมฝึกอบรม 
จ านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
70 ของกลุ่มเปา้หมาย 
2.ผู้เขา้รับการอบรมไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80 น าความรู้ที่
ได้รับ ไปใชใ้หบ้ริการ
ชว่ยเหลือนกัทอ่งเที่ยวได้

1.เยาวชนเกดิความ รัก
และภาคภมูใิจในแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชมุชน และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาใหบ้ริการ
ชว่ยเหลือแนะน า
นกัทอ่งเที่ยว ผู้มาเยอืน
ได้ 
2.เยาวนชนมทีกัษะ การ
เปน็ผู้น า กล้าคิด กล้า
แสดงออก เสริมสร้าง
ความมั่นใจ มอีธัยาศัย
ไมตรีต่อผู้มาเยอืน
ทอ้งถิ่นของตนในฐานะ
เจา้บา้นที่ดี
3.เยาวชนปฏบิติัตนให้
เปน็ประโยชนต่์อตนเอง
ครอบครัวน าไปสู่สังคม
และประเทศชาติ มคีวาม
ใฝ่ดี หา่งไกลจาก
อบายมขุรับผิดชอบต่อ
หนา้ที่เปน็ประชากรที่มี
คุณภาพ และเปน็ก าลัง
ส าคัญของประเทศต่อไป

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
30 โครงการปลูก

จติส านกึการ
ปอ้งกนัการทจุริต
ใหก้บัประชาชนใน
เขตพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
เขม้แขง็ในการปอ้งกนัการ
ทจุริต
2.เพื่อปลูกฝังจติส านกึและ
สร้างค่านยิมต่อต้านการ
ทจุริตใหก้บัประชาชน

จดัอบรมทางวิชาการและเชงิ
ปฏบิติัการใหก้บัประชาชนใน
เขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา

  1,000,000   1,000,000   1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วม
โครงการมคีวามพงึพอใจ

1.ประชาชนที่เขา้ร่วม
โครงการเกดิความ
ตระหนกัในการปอ้งกนั
การทจุริต
2.ประชาชนเกดิความ
เชื่อมมั่นและศรัทธาต่อ
การปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริต

ส านกัปลัดฯ

31 โครงการปลูก
จติส านกึเทดิทนู
สถาบนัส าคัญของ
ชาติเพื่อเสริมสร้าง
อดุมการณ์รักชาติ
และเทดิทนู
สถาบนั
พระมหากษตัริย์
ใหก้บัประชาชนใน
เขตพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ตระหนกัรู้ถงึคุณูปการอนั
ยิ่งใหญข่องพระมหากษตัริย์
ไทยทกุพระองค์ที่มต่ีอชาติไทย

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
เชงิปฏบิติัการใหก้บัประชาชน
ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา

  1,830,000   1,830,000   1,830,000 ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การอบรมมจีติส านกึและ
อดุมการณ์ในการปกปอ้ง
เทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความตระหนกัในการ
ร่วมกนัแสดงพลังปกปอ้ง
และเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
32 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอ
หว้ยแถลง  ตาม
รอยพอ่อยู่อยา่ง
พอเพยีง

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชมุชนเชื่อมโยงเครือขา่ยเปน็
รากฐานการพฒันาเศรษฐกจิ
น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
2.เพื่อใหป้ระชาชนและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่อ าเภอหว้ย
แถลงได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงน า
นวัตกรรมส่ิงใหม ่ๆ มาพฒันา
ใหช้มุชนของตนเองได้

จดัอบรมใหค้วามรู้กบั
ประชาชนตามวิถพีอเพยีง

  1,697,630   1,697,630   1,697,630 ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
หว้ยแถลงเขา้รับการพฒันา
ศักยภาพและเพิ่มพนูในการ
อบรมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนผู้เกี่ยวขอ้ง
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบอาชพี
2.ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งสามารถน า
ประสบการณ์น า
นวัตกรรมใหมม่าพฒันา
ใหก้บัชมุชนของตนเอง
ได้และเปน็การเชื่อมโยง
เครือขา่ยเปน็รากฐาน
การพฒันาน าไปสู่งการ
พึ่งพอตนเอง

ส านกัปลัดฯ

33 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอคง

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชามาพฒันา
ใหก้บัชมุชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัฝึกอบรมทางวิชาการ
ใหก้บัประชาชนในเขตอ าเภอ
คง

  1,800,000   1,800,000   1,800,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
34 โครงการฝึกอบรม

สร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัประชาชน
อ าเภอคงในการ
พฒันาชมุชนของ
ตนเอง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชมุชนของตนเองได้

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานใหก้บัประชาชนใน
เขตพื้นที่อ าเภอคง

  1,450,000   1,450,000   1,450,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

ประชาชนสามารถน า
องค์กความรู้ที่ได้รับมา
พฒันาชมุชนของตนเอง
ใหดี้ยิ่งขึ้น

ส านกัปลัดฯ

35 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอชมุ
พวง

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชามาพฒันา
ใหก้บัชมุชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตอ าเภอชมุพวง

  1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

36 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอบา้น
เหล่ือม

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชามาพฒันา
ใหก้บัชมุชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตอ าเภอบา้นเหลือม

  1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ
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  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
37 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอขาม
สะแกแสง

1.ประชาชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจและสามารถน าศาสตร์
พระราชาไปปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใชใ้น
ชมุชนของตนเอง

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตอ าเภอขามสะแกแสง

  1,680,000   1,680,000   1,680,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

38 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอวัง
น้ าเขยีว

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตอ าเภอวังน้ าเขยีว

  1,200,000   1,200,000   1,200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
39 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอ
เมอืงนครราชสีมา

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัฝึกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตอ าเภอเมอืงนครราชสีมา

  1,080,000   1,080,000   1,080,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

40 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนด้านการ
บริหารจดัการ
ชมุชน อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา

  1,800,000   1,800,000   1,800,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

ประชาชนที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาเปน็
แนวทางในการบริหาร
จดัการชมุชนได้

ส านกัปลัดฯ

41 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนด้านการ
บริหารจดัการ
ชมุชน อ าเภอโนนสูง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอโนนสูง

  1,200,000   1,200,000   1,200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

ประชาชนที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาเปน็
แนวทางในการบริหาร
จดัการชมุชนได้

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
42 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอโนน
สูง

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอโนนสูง

  1,200,000   1,200,000   1,200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

43 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอจกั
ราช

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอจกัราช

  1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
44 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอ
เมอืงยาง

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมอืงยาง

  1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

45 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอโนน
แดง

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอโนนแดง

  1,700,000   1,700,000   1,700,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
46 โครงการพฒันา

ศักยภาพ
ประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่
การปฏบิติัของ
ชมุชน  อ าเภอ
ประทาย

1.เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ
เกดิการเรียนรู้ในการน า
ศาสตร์พระราชาพฒันาใหก้บั
ชมุชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้บั
ประชาชนเชื่อมโยงเปน็
เครือขา่ยสู่การปฏบิติัของ
ชมุชน

จดัอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน ใหก้บัประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอประทาย

  1,500,000   1,500,000   1,500,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ตามเปา้หมายเขา้รับการ
พฒันาศักยภาพและ
เพิ่มพนูทกัษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถ
น าศาสตร์พระราชาไป
ปฏบิติัในชมุชนได้
2.ประชาชนสามารถน า
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในชมุชนของตนเอง

ส านกัปลัดฯ

36,013,870 60,155,230 79,672,110 79,672,110 41,076,460

5 23 36 36 30

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์

ผู้ปว่ยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา

เพื่อสงเคราะหผู้์ปว่ยที่ยากไร้ 
เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง
 ค่าพาหนะส าหรับเขา้รับการ
รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ

ผู้ปว่ยที่ยากไร้ในจงัหวัด
นครราชสีมาตามที่ร้องขอและ
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
 ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการสงเคราะห์
ผู้ปว่ยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด พ.ศ.2560
 ทั้ง 32 อ าเภอ เฉล่ียอ าเภอละ
 52 คนๆ ละไมเ่กนิ 2,000 
บาท/ไมเ่กนิ 3 คร้ังต่อปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

1.ประชาชนผู้ยากไร้ 
ไร้ที่พึ่ง ไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตัวเองได้ 
ได้รับการสงเคราะห์
2.เปน็การพฒันา
คุณภาพชวีิตของ
ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้
ที่พึ่งในจงัหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ และยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   4.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

  4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม
   4.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ ตวัชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
2 เงินสมทบเข้ากองทุน

ฟื้นฟสูมรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหค้นพกิาร ผู้สูงอายแุละ
ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเปน็ต้องได้รับ
การฟื้นฟสูมรรถภาพ ได้รับ
บริการเคร่ืองชว่ยกายอปุกรณ์
คนพกิาร ส าหรับคนพกิารได้รับ
บริการฟื้นฟจูากหนว่ยบริการ
อยา่งทั่วถงึ รวมทั้งการพฒันา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง

คนพกิาร ผู้สูงอาย ุและผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเปน็ต้องได้รับการ
ฟื้นฟสูมรรถภาพในจงัหวัด
นครราชสีมา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุ่มเปา้หมายมี
ความพงึพอใจไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

คนพกิาร ผู้สูงอาย ุ
และผู้ที่อยู่ในระยะ
จ าเปน็ต้องได้รับการ
ฟื้นฟฯู ได้รับบริการ
ด้านกายอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยคนพกิาร
และการฟื้นฟฯู 
รวมถงึการพฒันา
ศักยภาพคนพกิาร 
ผู้สูงอาย ุผู้ปว่ยระยะ
เฝ้าระวังใหส้ามารถ
พึ่งพาตนเองและอยู่
ในสังคมอยา่งมี
ความสุข

กองส่งเสริม
คุณภาพชวีิต

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

2 2 2 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เพือ่ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ า
ท้องถิน่

๑.เพือ่ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด
 ประจ าท้องถิน่
๒.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน องค์กร ภาค
ประชาชน ด าเนินงานของภาคี
ต่างๆ ในการเฝ้าระวงั  ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด 
ประจ าท้องถิน่
๓.เพือ่ให้มีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิน่

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
 ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถิน่ให้กับ
สถานศึกษาฯ และหน่วยงานใน
สังกัดฯ

8,000,000 ๑.มีแผนเฝ้าระวงัโรคติดต่อใน
สถานศึกษา ๕๘ โรงเรียน
๒.มีการจัดหาและสนับสนุนวสัดุ
วทิยาศาสตร์การแพทย์ และ
วสัดุอืน่ๆ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัดฯ 
๓.มีความรู้ความเข้าใจฯ ร้อยละ
 ๘๐
๔.หน่วยงานในสังกัดฯ ไม่มี
ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเสียชีวติ

๑.สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิน่
๒.สามารถส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน องค์กร ภาค
ประชาชน ด าเนินงานของ
ภาคีต่างๆ ในการเฝ้าระวงั  
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
โรคระบาดประจ าท้องถิน่
๓.มีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมการเกิด
โรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิน่

กองสาธารณสุข

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 เสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถิน่

วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑.เพือ่ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิน่  (โรคไข้หวัดใหญ่
และโรคอุจจาระร่วง)
๒.เพือ่เพิม่ทักษะและฟืน้ฟคูวามรู้
ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด ประจ า
ท้องถิน่ (โรคไข้หวัดใหญ่และโรค
อุจจาระร่วง)  
๓.เพือ่ใหม้ีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิน่     (โรคไข้หวัดใหญ่
และโรคอุจจาระร่วง)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1.เพิม่พนูองค์ความรู้และเพิม่
ศักยภาพของผู้เข้าอบรมใหเ้กิด
ความตระหนักและเฝ้าระวังตนเอง
จากป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ โรคระบาดประจ า
ท้องถิน่ (โรคไข้หวัดใหญ่และโรค
อุจจาระร่วง)    

ตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา จ านวน 58 
โรงเรียน จ านวน 1,160 คน

2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกวา่ ระดับดี
3. สถานศึกษาในสังกัดฯ มีการ
รายงานผลการด าเนินงานด้าน
การเฝ้าระวงัและควบคุม
โรคติดต่อ
โรคระบาดประจ าถิน่ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าถิน่ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
2. เกิดเครือข่ายในการบูรณา
การงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง 

1.ผู้เข้าอบรมสามารถ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด 
ประจ าท้องถิน่   
2.ผ้เข้าอบรมสามารถเพิม่
ทักษะและฟืน้ฟูความรู้ใน
การเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด 
ประจ าท้องถิน่
3.ผู้เข้าอบรมสามารถ มี
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิน่
4.ลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อระบบทางเดิน
อาหารและน้ า และ
โรคติดต่อทางเดินหายใจได้

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

2.เพือ่อบรมนักเรียนให้เป็น
อาสาสมัครสาธราณสุขประจ า
โรงเรียน มีความเข้าใจบทบาท
และสามารถท างานในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมร.) ได้
3.เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและ
ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหารและร้าน
จ าหน่ายอาหารภายในหน่วยงาน
ในสังกัดอง์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
4.เพือ่เป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจ 
(โรคไข้หวดัใหญ)่

3.เกิดระบบการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานด้าน
การเฝ้าระวงัและควบคุม
โรคติดต่อโรคระบาดประจ าถิน่
ของสถานศึกษาในสังกัดฯ 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง
4.อัตราป่วยไม่เกินร้อยละ ๕ 
ของจ านวนนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริการส่วน
จังหวดันครราชสีมา จ านวน 58
 โรงเรียน

3 โครงการการเฝ้า
ระวงัป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดจากแมลง

๑.ส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อทีป่้องกันได้
๒.เพือ่ส่งเสริม และพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดฯ ให้มีความ
เชีย่วชาญในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง

การเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงให้กับ
สถานศึกษาฯและหน่วยงานใน
สังกัดฯ

500,000 ๑.ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
ในสังกัดฯ ทัง้ ๕๘ โรงเรียน 
และหน่วยงานในสังกัดฯ ได้
ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวงัฯ
๒.มีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลง

๑.หน่วยงานในสังกัดฯ เกิด
ความรู้ และสามารถป้องกัน
ไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่
ป้องกันได้
๒.หน่วยงานในสังกัดฯ มี
ความเชีย่วชาญในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลง

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครกูช้ีพ 
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบือ้งต้น (FR) 
จังหวดั
นครราชสีมา 

๑.เพือ่เพิม่พูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบือ้งต้น จังหวดันครราชสีมา
๒.เพือ่พัฒนาภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาครัฐ 
และประชาชน 

อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้น, 
อพปร.ภายในจังหวดันครราชสีมา
 จ านวน ๘๐๐ คน

796,000 ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ
๑.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกวา่ ระดับดี มี
คะแนนทดสอบหลังการอบรม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ 
ตัวชีว้ดัเชิงคุณภาพ
๑.ได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้น
๒.เกิดเครือข่ายในการบูรณาการ
งานร่วมกันทุกภาคส่วน

๑.มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ตามทีห่ลักสูตรก าหนด
ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินระดับพืน้ฐานในพืน้ที่
รับผิดชอบได้
๒.เกิดภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาครัฐ
 และประชาชน ด้วยวธิทีี่
ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

5 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาลและ
การช่วยชีวติ
เบือ้งต้น

1.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้
เรียนรู้และมีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น     
2.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจาก
อันตรายได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธภิาพก่อนน าส่ง
โรงพยาบาลเพือ่ลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บทีเ่กิดขึน้
3.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และผู้อืน่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถช่วยเหลือผู้ทีจ่มน้ าให้
พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธภิาพก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวติเบือ้งต้น กลุ่มเป้าหมาย 
แกนน านักเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. จ านวน 580 คน 
หลักสูตร 2 วนั 1 คืน
- วทิยากร ครู แขกผู้มีเกียรติ และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวน 30
 คน 12 รุ่น

800,000 2,377,000 2,377,000 2,377,000 ตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ
1.มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรมฯจ านวนไมน่้อย
กว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย
2.ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจ 
ไมน่้อยกว่าระดับดี
3.ผู้เขา้รับการอบรมมคีะแนนทดสอบ
หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ
1.ผู้เขา้รับการอบรมได้รับความรู้ และ
ได้ฝึกปฏบิัติการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวิตเบือ้งต้น เพือ่ให้
กลุ่มเป้าหมายได้ช่วยเหลือกลุ่ม
นักเรียนและประชาชนทัว่ไปเมือ่
อาศัยอยูใ่นชุมชนได้
2.ผู้เขา้รับการอบรมได้รับความรู้และ
ได้ฝึกปฏบิัติการการช่วยชีวิตกรณีเกดิ
เหตุจมน้ าเพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายได้
ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนและประชาชน
ทัว่ไป เมือ่อาศัยอยูใ่นชุมชนได้
3.เกดิเครือขา่ยในการบูรณาการงาน
ร่วมกนัทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้
และมีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น
2.ผู้เข้าอบรมสามารถ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยให้พ้นจาก
อันตรายได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธภิาพก่อน
น าส่งโรงพยาบาล เพือ่ลด
ความรุนแรงของการ
บาดเจ็บทีเ่กิดขึน้
3.ผู้เข้าอบรมสามารถมี
ความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลและช่วยชีวติขัน้
พืน้ฐานในโรงเรียนและ
ชุมชนในกรณีจมน้ าได้
4.ผู้เข้าอบรมสามารถ
ช่วยเหลือผู้ทีจ่มน้ าให้พ้น
จากอันตรายได้อย่างถูกต้อง
 และมีประสิทธภิาพก่อน
น าส่งโรงพยาบาล

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

6 โครงการศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

๑.เพือ่สร้างศูนย์พักพิงให้แก่
สุนัขจรจัดทีไ่ม่มีเจ้าของ
๒.เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาสุนัข
จรจัด
๓.เพือ่ควบคุมประชากรสุนัขจร
จัดทีไ่ม่มีเจ้าของซ่ึงเป็นพาหนะ
น าโรคพิษสุนัขบ้า

สร้างศูนย์พักพิงให้แก่สุนัขจรจัดที่
ไม่มีเจ้าของในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั
นครราชสีมา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ๑.สุนัขจรจัดทีไ่ม่มีเจ้าของใน
เขตพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา มี
ทีอ่ยูอ่าศัยและสถานทีรั่บเล้ียง 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐
2. ลดปัญหาทีเ่กิดจากสุนัขจร
จัดทีไ่ม่มีเจ้าของซ่ึงเป็นพาหะน า
โรคพิษสุนัขบ้า

๑.มีศูนย์พักพิงให้แก่สุนัขจร
จัดทีไ่ม่มีเจ้าของ
๒.สามารถลดปัญหาทีเ่กิด
จากสุนัขจรจัดทีไ่ม่มีเจ้าของ
ซ่ึงเป็นพาหนะน าโรคพิษสุนัข
๓.สามารถควบคุมประชากร
สุนัขจรจัดทีไ่ม่มีเจ้าของซ่ึง
เป็นพาหนะน าโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

7 โครงการคลินิกอบ
ไออุนรัก องคการ
บริหารสวน
จังหวดั
นครราชสีมา (การ
จัดการสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา)      
          

1.เพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการป้องกันและจัดการภาวะ
สุขภาพในผู้สูงอายุ
2.เพือ่เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่พัฒนาแนวทางการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพและ
จัดการภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.อบรมเร่ืองการจัดการภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิก์ลางและวดัม่วง 
๒.จัดสัมนาเร่ืองพัฒนาแนว
ทางการป้องกันและจัดการภาวะ
ซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ
๓.จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการเร่ือง การปฏิบัติ
เพือ่ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
"ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข"
- ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน ๑๒ คน
- วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้องจ านวน ๑๕ คน
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิก์ลางและวดัม่วง 
จ านวน ๒๔ คน

494,105 500,000 500,000 500,000 500,000 1.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 85
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิม่ขึน้มากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต์ 
 ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
3.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการในระดับ
มากไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

๑.บุคลากรมีความรู้ในการ
ป้องกันและจัดการภาวะ
สุขภาพในผู้สูงอายุ
๒.เป็นพืน้ทีต้่นแบบในการ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวดั
นครราชสีมา
๓.บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการป้องกัน
และจัดการภาวะสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ
๔.ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
ได้รับการเฝ้าระวงัปัญหา
สุขภาพ

 

กอง
สาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๑.อบรม เร่ือง การจัดการภาวะ
สุขภาพในผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธิก์ลางและวดัม่วง,
 วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
, ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวนทัง้ส้ิน ๒๐๓ คน หลักสูตร
 ๑ วนั จ านวน ๒ แห่ง 
๒.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดการภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ
ของสถานสงเคราะห์คนชรา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ให้กับบุคลากร
สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธิก์ลางและวดัม่วง,
 วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้อง จ านวนทัง้ส้ิน ๘๐ คน 
หลักสูตร ๒ วนั จ านวน ๒ รุ่นๆ 
ละ ๔๐  คน
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

๓. สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง การปฏิบัติเพือ่ลดปัญหา
ภาวะสุขภาพ “ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข” ในผู้สูงอายุให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ลาง
และวดัม่วง, วทิยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวนทัง้ส้ิน
๓๕ คน หลักสูตร ๑ วนั จ านวน 
๒ คร้ัง จ านวน ๒ แห่ง
๔. สัมมนา เร่ือง การพัฒนาแนว
ทางการป้องกันและจัดการภาวะ
สุขภาพในผู้สูงอายุ ให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ลาง
และวดัม่วง, วทิยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องผู้บริหาร
และแขกผู้มีเกียรติ จ านวนทัง้ส้ิน
 ๖๐ คน หลักสูตร ๑ วนั     
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8 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวดันครราชสีมา

เพือ่ให้มีเคร่ืองกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ ไวช้่วยเหลือผู้ทีม่ีภาวะ
หัวใจหยุดเต้น ก่อนทีจ่ะน าส่ง
โรงพยาบาล  ในสถานที่ๆ มี
ประชาชนสัญจรหรือสถานที่ๆ มี
คนใช้บริการสาธารณะอย่าง
หนาแน่น เช่น สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า 
เป็นต้น

กิจกรรมจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินสาธารณะด้วยเคร่ือง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติพร้อมด้วยตู้
ระบบเชือ่มต่อศูนย์ส่ังการฯ 
ให้กับประชาชนในจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 80 ชุด

5,000,000 1.ผู้ทีม่ีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ตามทีส่าธารณะได้รับการ
กระตุ้นหัวใจด้วยเคร่ืองกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ
2.เกิดเครือข่ายในการบูรณาการ
งานร่วมกันทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง

1.ประชาชนทีม่ีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นขณะอยูแ่หล่ง
สาธารณะ ได้รับการกระตุ้น
หัวใจด้วยเคร่ืองกระตุก
หัวใจอัตโนมัติอย่างทันท่วงที
2.เกิดภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานระหวา่ง อปท. 
ภาครัฐและเอกชน และ
ได้รับการช่วยเหลือในเวลา
รวดเร็ว

กองสาธารณสุข
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9 พัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561
1.เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานเชิงรุก
ให้กับ อสม. ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาสาธารณสุขที่
เปล่ียนไป
2.เพือ่สร้างภาคีเครือข่าย
สุขภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านสาธารณสุข
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้แกน
น าสุขภาพและภาคีเครือข่าย
สุขภาพสามารถจัดกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชนตลอดจน
ให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ปีงบประมาณ 2561
อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
32 อ าเภอ จ านวน 53,025 คน
ปีงบประมาณ 2562 - 2565
1.กิจกรรมที ่๑ ประชุมวชิาการ
พัฒนางานแกนน าสุขภาพและ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวดั
นครราชสีมา
  - แกนน าสุขภาพ , ภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ , เจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วข้อง และแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน ๔,๐๐๐ คน
2.กิจกรรมที ่๒ อบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคี
เครือข่ายสุขภาพจังหวดั
นครราชสีมา หลักสูตร ๒ วนั ๑ 
คืน
  - แกนน าสุขภาพ, ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ, เจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้อง, วทิยากร และแขกผู้มี
เกียรติ จ านวน ๓,๒๐๐ คน

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ปีงบประมาณ 2561
1.ร้อยละของ อสม. ทีผ่่านการ
อบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.ความพึงพอใจของ อสม. ต่อ
การจัดกิจกรรม อยูใ่นระดับดี
ปีงบประมาณ 2562-2565
๑.กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
๘๐
๒.กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ มีความ
พึงพอใจ ในระดับ ดี 

ปีงบประมาณ 2561
1.อสม. ได้รับการฟืน้ฟู
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
การดูแลสุขภาพ
2.อสม.มีทัศนคติทีดี่ในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน
3.อสม.สามารถน าความรู้
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุใชนตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
4.อสม.มีขวญัก าลังใจทีดี
ได้รับการเสริมสร้าง
สนับสนุนการท างาน

กองสาธารณสุข
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ปีงบประมาณ 2562-2565
๑.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของแกนน าสุขภาพ
และภาคีเครือข่ายสุขภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
ท้องถิน่และชุมชน
๒.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพ ทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขทีเ่ปล่ียนไป และ
สามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
๓.เพือ่สร้างภาคีเครือข่าย
สุขภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 
2562-2565
๑.แกนน าสุขภาพและภาคี
เครือข่ายสุขภาพมีทัศนคติที่
ดีในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน
๒.แกนน าสุขภาพและภาคี
เครือข่ายสุขภาพสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
๓.แกนน าสุขภาพ และภาคี
เครือข่ายสุขภาพได้รับขวญั 
ก าลังใจ และมีแรงกระตุ้น
ในการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขต่อไป
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10 โครงการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

๑.เพือ่ให้ประชากรวยัท างาน
ตระหนักถึงความส าคัญด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
๒.เพือ่ให้ประชากรวยัท างาน
ได้รับบริการด้านความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
อย่างทัว่ถึง 

ปีงบประมาณ 2561
1.ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
สังกัด อบจ.นม. จ านวน 165 คน
2.พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัว่ไป สังกัด 
อบจ.นม. จ านวน 340 คน
3.ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จ านวน 
761 คน
4.พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัว่ไป โรงเรียนสังกัด
 อบจ.นม. จ านวน 276 คน
5. เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้อง จ านวน 
25 คน

501,675 1,000,000 ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ ระดับดี

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค กลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังและโรค
จากการท างาน
๓.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การดูแลสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าทีก่ารงานส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี

กองสาธารณสุข
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๓.เพือ่ให้ประชากรวยัท างาน
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
มีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้อง
๔.เพือ่ให้หน่วยงานในสังกัด 
อบจ.นม. เกิดกระบวนการที่
น าไปสู่การจัดสถานทีท่ างานให้
น่าอยู ่น่าท างาน

6.หน่วยงานในสังกดั อบจ.นม. 68
 แห่ง ประกอบด้วย
6.1 ส านักและกองต่างๆ จ านวน 
10 แห่ง
6.2 โรงเรียนในสังกดั อบจ.นม. 
จ านวน 58 แห่ง
ปีงบประมาณ 2562
กจิกรรมที่ ๑ 
1) บุคลากรในสังกดั อบจ.นม.
1,542 คน
2) วทิยากร แขกผู้มเีกยีรติ และ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 25 คน
กจิกรรมที่ 2
1) บุคลากรสังกดั อบจ.นม. 30 คน
2) บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ในสังกดัฯ 174 คน
3) วทิยากร แขกผู้มเีกยีรติ และ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 15 คน
๔) หน่วยงานในสังกดั อบจ.นม. 
๖๘ แห่ง

๔.หน่วยงานในสังกัดฯ ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการได้รับการตรวจ
สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
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11 โครงการส่งเสริม
การแพทย์
แผนไทยและ  
สมุนไพร
ทางเลือก

๑.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
 ทักษะในการใช้ประโยชน์จาก
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๒.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 
ในจังหวดันครราชสีมา

อบรมให้ความรู้และทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรให้กับ
1) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน.สังกัด
 อบจ.นม. ,แกนน าสุขภาพชุมชน
 ,ประชาชนทัว่ไป 300 คน
2) เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ,
วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 20 คน

204,200 ๔๓๗,๔๐๐ ๔๓๗,๔๐๐ ๔๓๗,๔๐๐ ๔๓๗,๔๐๐ 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
อบรมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80
2.กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมการ
อบรม มีความพึงพอใจในระดับ ดี

1.ผู้เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ในการอบรมไปปรับ
ใช้ดูแลตนเองและครอบครัว
ด้วยสมุนไพร เมือ่เจ็บป่วย
ได้ถูกต้องและปลอดภัย
2.มีการสนับสนุนส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยใน
จังหวดันครราชสีมา

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

12 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่อบรมนักเรียนให้มีความ
เข้าใจบทบาทของแกนน า
สุขภาพโรงเรียน สามารถท างาน
ด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 
ดูแลตนเองได้ ให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องแก่เพือ่นนักเรียนใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพือ่พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
เป็นเยาวชนต้นแบบทีดี่ ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
3.เพือ่ให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เข้มแข็ง สามารถน าความรู้และ
ทักษะทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวติได้อย่างเหมาะสม
4.เพือ่ให้นักเรียนได้แสดงตน
เป็นพุทธมามกะตามหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา จ านวน 58 
โรงเรียนๆ ละ 15 คน รวมทัง้ส้ิน
 870 คน
2.วทิยากร แขกผู้มีเกียรติ และ
เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย/
เกีย่วข้อง จ านวน 40 คน/รุ่น 
รวม 200 คน

1,500,000 1.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
หลังรับการอบรมมากขึน้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.นักเรียนมีความเข้าใจ
บทบาทและสามารถท างาน
ด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 
ดูแลตนเองได้ ใหค้ าแนะน าที่
ถูกต้องแก่เพือ่น ครอบครัว
และชุมชน
2.นักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ
ในโรงเรียนได้รับการพฒันา
ศักยภาพใหเ้ป็นเยาวชน
ต้นแบบทีดี่ ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา
3.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจทีเ่ข้มแข็ง 
ตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพทุธศาสนา สามารถน า
ความรู้และทักษะทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมัน่ในหลักธรรม
ค าสอนของพระพทุธศาสนา 
ปฏบิัติตนเป็นพทุธมามะกะ 
เป็นตัวอย่างทีดี่ใหก้ับเพือ่น 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

13 โครงการคลินิกอบ
ไออุน่รัก องค์การ
บริหารส่วน
จังหวดั
นครราชสีมา 
(จัดต้ังมุม นมแม่)

๑.เพือ่จัดต้ัง “มุมนมแม่”ใน
สถานประกอบการ
๒.เพือ่เข้าร่วมเป็นองค์กร
ต้นแบบส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่
๓.เพือ่ให้ความรู้การเล้ียงลูกด้วย
นมแม่แก่บุคลากร
๔.เพือ่ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นเร่ือง
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่แก่
บุคลากร
๕.เพือ่สนับสนุนให้มารดาเล้ียง
บุตรด้วยนมมารดาได้นานทีสุ่ด
อย่างน้อย ๒ ปี

ด าเนินการจัดต้ังมุมนมแม่ ณ 
อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์

100,000 ๑.สามารถจัดต้ัง“มุมนมแม่”ณ 
อาคารมิราเคิลออฟไลฟ์ 
อบจ.นม.
๒.บุคลากรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
๓.บุคลากรมีความพึงพอใจ
๔.มารดาสามารถให้นมบุตรได้
นานขึน้อย่างน้อย ๒ ปี

๑.สามารถจัดต้ัง“มุมนม
แม่”ณ อาคารมิราเคิลออฟ
ไลฟ์ อบจ.นม.
๒.บุคลากรสามารถเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ยาวนานขึน้อย่าง
น้อย ๒ ปี
๓.อบจ.นม.สามารถเข้าร่วม
เป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริม
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่
๔.เป็นแบบอย่างทีดี่ให้กับ
สถานบริการอืน่

กองสาธารณสุข

14 โครงการออก
ก าลังกายเพือ่
สุขภาพ

๑.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากร มี
สุขภาพแข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
๒.เพือ่เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมาต่อไป

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 100,000  ๑.มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจใน ระดับ ดี
๓.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่าง
ต่อเนือ่ง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

15 โครงการส่งเสริม
สุขภาพตาและ
การป้องกันภาวะ
ผิดปกติของการ
มองเห็น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
1.เพือ่ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตา และการใช้สายตา
อย่างถูกวธิี
2.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพตาและ
ป้องกันภาวะผิดปกติของการ
มองเห็น
3.เพือ่ให้นักเรียนทีม่ีปัญหาด้าน
สุขภาพสายตาได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
4.เพือ่ตรวจคัดกรองและ
ตรวจวดัสายตาในนักเรียน
๕.เพือ่แก้ไขปัญหาสายตาโดย
การตัดแวน่สายตาให้กับนักเรียน
ในรายทีม่ีปัญหาสายตาตาม
ระเบียบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
1.นักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
จ านวน ๑,๓๔๖ คน 
2.ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครู
อนามัย ครูผู้รับมอบหมาย และ
เจ้าหน้าที ่50 คน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖5
2.1 กิจกรรมที ่๑ พัฒนา
ศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน รู้จัก 
รู้รักดวงตา รวม ๑๙๖ คน
๑) ครูอนามัยโรงเรียน ครูสุข
ศึกษา หรือครูผู้รับมอบหมาย
๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
๓) วทิยากร แขกผู้มีเกียรติ และ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

1,237,970 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 ๑.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการไม่
น้อยกวา่ ระดับดี

ปีงบประมาณ 2561
๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตาและการใช้สายตาอย่าง
ถูกวธิี
๒.นักเรียนทีม่ีปัญหาด้าน
สายตาได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม สามารถด าเนิน
ชีวติและเรียนหนังสือได้
ตามปกติเหมือนนักเรียน
ทัว่ไป
ปีงบประมาณ 
2562-2565
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการคัดกรอง
สายตานักเรียนเบือ้งต้น การ
เฝ้าระวงัภาวะสายตา
ผิดปกติและการใช้สายตา
อย่างถูกวธิี

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖5
๑.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการคัดกรอง
สายตานักเรียนเบือ้งต้น การเฝ้า
ระวงัภาวะสายตาผิดปกติและ
การใช้สายตาอย่างถูกวธิี
๒.เพือ่พัฒนาศักยภาพของครู
อนามัยโรงเรียนครูสุขศึกษา 
หรือครูทีไ่ด้รับมอบหมายให้
สามารถคัดกรองสายตานักเรียน
เบือ้งต้นและเฝ้าระวงัภาวะ
สายตาผิดปกติและการใช้สายตา
อย่างถูกวธิี
๓. เพือ่ให้นักเรียนทีม่ีปัญหาด้าน
สุขภาพสายตาได้รับการดูแล
แก้ไขปัญหาสายตาโดยการตัด
แวน่สายตา

2.2 กิจกรรมที ่๒ ชัดเจน ชัดแจ๋ว
 รวม ๑,๗๒๐ คน
๑) นักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
๒) ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครู
ผู้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วข้อง

2.นักเรียนทีม่ีปัญหาด้าน
สุขภาพสายตาได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม สามารถด าเนิน
ชีวติและเรียนหนังสือได้
ตามปกติเหมือนนักเรียน
ทัว่ไป

818
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

16 โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
การด าเนินงาน
การจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม
โครงการในการด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในส่วนที่
เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับ
ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน สามารถน ามา
ปรับใช้ ในการด าเนินงานใน
ท้องถิน่ได้
3.เพือ่สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือประชาชนผู้
ทีป่ระสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินให้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ลดอัตราการสูญเสีย
ชีวติของประชาชนให้ครอบคลุม
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา อย่าง
มีประสิทธภิาพ

1.คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
2.เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ส้ิน
 30 คน

400,000 1.มีผู้เข้าร่วมการอบรม ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึงพอใจไม่น้อย
กวา่ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานได้รับความรู้
เพิม่เติม สามารถน ามาปรับ
ใช้ในท้องถิน่ได้
2.ผู้เข้ารับฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานได้รับความรู้
ประสบการณ์เทคนิคทีไ่ด้
จากการเรียนรู้ท้องถิน่อืน่มา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิน่ตนเอง

กอง
สาธารณสุข
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งบประมาณ

17 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถิน่อ าเภอ
บ้านเหล่ือม
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ โรค
ระบาดและโรคประจ าถิน่
2.เพือ่เพิม่ทักษะและฟืน้ฟู
ความรู้ในการเฝ้าระวงัป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
และโรคประจ าถิน่
3.เพือ่ให้มีความรู้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
และโรคประจ าถิน่

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อประจ าถิน่
อ าเภอบ้านเหล่ือมจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 370 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ มี
ความพึงพอใจในโครงการฯ ใน
ระดับดี

1.สามารถมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
ยัง่ยืน
2.พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ให้เป็นผู้น าใน
การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าท้องถิน่

กองสาธารณสุข

18 โครงการออก
ก าลังกายเพือ่
สุขภาพ กิจกรรม
เดิน-วิง่ 
"Koratpao Fun 
Run"

1.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนในพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมาได้ออกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ
2.เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพทีถู่กต้อง
เหมาะสม
3.เพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และกระตุ้นให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการออกก าลัง
กายทีจ่ะช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
อย่างยัง่ยืน
4.เพือ่สนับสนุนนโยบายสุขภาพ
เชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพ

นักเรียนในสังกัด อบจ.นม. และ
ประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีจ่ังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 2,000 คน

612,700 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการไม่
น้อยกวา่ระดับดี

1.เยาวชนและประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมาได้
ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ
2.เยาวชนและประชาชน
เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพทีถู่กต้อง
เหมาะสม
3.เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การออกก าลังกายทีจ่ะช่วย
เสริมสร้างสุขภาพอย่างยัง่ยืน
4.เกิดการสนับสนุนนโยบาย
สุขภาพเชิงรุกและการสร้าง
เสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุข
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งบประมาณ

19 โครงการส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์

1.เพือ่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เร่ืองเพศศึกษา อนามัยเจริญ
พันธุแ์ละการป้องกันการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวยัรุ่น
2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวยัรุ่น 
โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในชีวติประจ าวนั
3.เพือ่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 และสร้างจิตส านึกให้กับกลุ่ม
วยัรุ่น

1.ตัวแทนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา จ านวน 
3 โรงเรียน จ านวน 5 รุ่นๆละ 
170 คน รวม 850 คน ได้แก่
- โรงเรียนอรพิมพ์วทิยา
- โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
- โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา
2.วทิยากรและเจ้าหน้าที ่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย/ทีเ่กีย่วข้อง จ านวน 
20 คน/รุ่น จ านวน 5 รุ่น รวม 
100 คน
3.แขกผู้มีเกียรติ จ านวน 10 
คน/รุ่น จ านวน 5 รุ่น รวม 50 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการ
อบรมร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจ ระดับดี

1.เยาวชนได้รับความรู้ 
ตระหนัก เข้าใจในการเฝ้า
ระวงั ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละปัญหาการ
ต้ังครรภ์
2.เยาวชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์และการใช้
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

กองสาธารณสุข
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20 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างทักษะชีวติ
วยัรุ่นในระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

๑.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการคัด
กรอง การเฝ้าระวงัพฤติกรรม
เส่ียงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามบริบทของปัญหาได้
๒.เพือ่พัฒนาศักยภาพพืน้ที่
ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๓.เพือ่พัฒนาการด าเนินงาน
และขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้เข้มแข็งในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ
๔.เพือ่พัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะชีวติวยัรุ่น

ปีงบประมาณ 2561
๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่
เครือข่าย หลักสูตร ๓ วนั จ านวน
 5 รุ่นๆ ละ 141 คน รวม ๗๐๕
 คน 
กลุ่มเป้าหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ
-ตัวแทนเจ้าหน้าทีก่อง
สาธารณสุขและส านักการศึกษาฯ
2.จัดอบรมหลักสูตรการให้
ค าปรึกษาขัน้พืน้ฐานหลักสูตร ๓ 
วนั จ านวน ๖ รุ่นๆ ละ ๑๑๐ คน
 รวม ๖๖๐ คน
กลุ่มเป้าหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ

3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ด้านปริมาณ
๑.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๕
๒.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การคัดกรองพฤติกรรมเส่ียง 
ร้อยละ ๑๐๐
๓.โรงเรียนในสังกัดได้รับการ
นิเทศและควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ ๗๐
๔.เครือข่ายสาธารณสุขเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนคู่
เครือข่าย ร้อยละ ๔๐
๕.กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจระดับมากไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ ๘๕

๑.มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสังกัดฯทีไ่ด้
มาตรฐาน
๒.แกนน าวยัรุ่นสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
นักเรียนได้
๓.มีการบูรณาการงาน
เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในพืน้ทีโ่รงเรียน 
ชุมชน สาธารณสุขใน
โรงเรียนสังกัดฯ
๔.แกนน าวยัรุ่นมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะใน
การคัดกรอง การเฝ้าระวงั
พฤติกรรมเส่ียงและดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนตาม
บริบทของปัญหาได้
๕.มีพืน้ทีต้่นแบบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพิม่ขึน้

กองสาธารณสุข
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๕.เพือ่พัฒนาระบบติดตามนิเทศ
 การเสริมพลังการท างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖.เพือ่จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการท างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗.เพือ่พัฒนาทักษะในการให้
ค าปรึกษาส าหรับวยัรุ่น

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ 
หลักสูตร ๓ วนั จ านวน ๔๕ คน 
กลุ่มเป้าหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ
4.จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไขการปฏิบัติงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร 
๑ วนั จ านวน ๖ รุ่น ๆ ละ ๖๔ 
คนรวม ๓๘๔ คน
กลุ่มเป้าหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขคู่
เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดฯ
-วทิยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ

ด้านคุณภาพ
๑.นักเรียนมีปัญหาสุขภาพได้รับ
การช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวติวยัรุ่นในโรงเรียนสังกัดฯ 
ร้อยละ ๔๐
๓.มีฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ในสังกัดฯ ร้อยละ ๔๐
๔.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๕

๖.มีการขับเคล่ือนภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้
เข้มแข็งในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ
๗.แกนน าวยัรุ่นมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวติวยัรุ่นได้
๘.มีระบบติดตามนิเทศ การ
เสริมพลังการท างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙.มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการท างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐.แกนน าวยัรุ่นมีความรู้
และทักษะในการให้
ค าปรึกษาส าหรับวยัรุ่น
๑๑.มีคู่มือในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

ปีงบประมาณ2562-2565
ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ได้แก ่ตัวแทน 
 (บุคลากรสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา/ 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข คู่เครือขา่ย /
นักเรียน /ผู้ปกครอง /ผู้น าชมุชน), 
วทิยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง, 
ผู้บริหารและแขกผู้มเีกยีรติ ดังนี้
๑.จดัประชมุเชงิปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมกอ่นด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียน หลักสูตร ๑ วนั 
จ านวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย
 -ตัวแทนเจา้หน้าที่สาธารณสุขคู่
เครือขา่ยในโรงเรียนสังกดัฯ
 -วทิยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
 -ผู้บริหารและแขกผู้มเีกยีรติ
๒.จดัประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนคู่
เครือขา่ย หลักสูตร ๓ วนั จ านวน 
๕๓๖ คน แบ่งเป็น ๖ รุ่น 
ประกอบด้วย
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

 -ตัวแทนครูในสังกัดฯ จ านวน ๕๘ 
แหง่
 -ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุข
และส านักการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสังกัดฯ 
 -ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขคู่
เครือข่ายในโรงเรียนสังกัดฯ
-วิทยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
 -ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ 
(เฉพาะรุ่นที ่๑)
๓.จัดอบรมหลักสูตรการให้
ค าปรึกษาขัน้พืน้ฐาน หลักสูตร ๓ วัน
 จ านวน  ๔๖๖ คน จ านวน ๖ รุ่น 
ประกอบด้วย
 -ตัวแทนครูในสังกัดฯ จ านวน ๕๘ 
แหง่  
 -ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุข
และส านักการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสังกัดฯ 
 -ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขคู่
เครือข่ายในโรงเรียนสังกัดฯ
 -วิทยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
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หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

๔.จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง 
พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนต้นแบบ หลักสูตรจ านวน ๓
 วัน จ านวน ๗๑ คน จ านวน ๑ รุ่น 
ประกอบด้วย
 -ครู/นักเรียน/แกนน าชุมชน/
ผู้ปกครอง/เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
เครือข่ายโรงเรียนประทาย
 -วิทยากร, เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
 -แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร
๕.จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง
 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
การปฏบิัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หลักสูตร ๑ วัน จ านวน 
๓๘๔ คน จ านวน ๖ รุ่น ๆ ละ ๖๔ 
คนประกอบด้วย 
 -ตัวแทนครูโรงเรียนสังกัดฯ จ านวน
 ๕๘ แหง่
 -ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข
โรงเรียนคู่เครือข่ายในสังกัดฯ
 -วิทยากร, เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
 -แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร
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จะได้รบั
งบประมาณ

21 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
อ าเภอครบุรี

1.เพือ่อบรมนักเรียนให้มีความ
เข้าใจบทบาทของแกนน า
สุขภาพในโรงเรียน สามารถ
ท างานด้านสาธารณสุขใน
โรงเรียน ดูแลตนเองได้ ให้
ค าแนะน าทีถู่กต้องแก่นักเรียนใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพือ่พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
เป็นเยาวชนต้นแบบทีดี่ ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
3.เพือ่ให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เข้มแข็ง สามารถน าความรู้และ
ทักษะทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวติได้อย่างเหมาะสม
4.เพือ่ให้นักเรียนได้แสดงตน
เป็นพุทธมามกะตามหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 3 โรงเรียน
 ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพ์วทิยา
 - โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
จ านวน 4 รุ่นๆละ 170 คน รวม
 680 คน
2.วทิยากร แขกผู้มีเกียรติและ
เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย/ที่
เกีย่วข้อง จ านวน 50 คน/รุ่น 
รวม 200 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 100
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
หลังการรับการอบรมมากขึน้ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจหลังการรับการอบรม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.นักเรียนมีความเข้าใจ
บทบาทและสามารถท างาน
ด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 
ดูแลตนเองได้ ใหค้ าแนะน าที่
ถูกต้องแก่เพือ่น ครอบครัว
และชุมชน
2.นักเรียนได้รับการพฒันา
ศักยภาพ ใหเ้ป็นเยาวชน
ต้นแบบทีดี่ ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา
3.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจทีเ่ข้มแข็ง 
ปฏบิัติตนตามหลักธรรมค าส่ัง
สอนของพระพทุธศาสนาและ
สามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมัน่ในหลักธรรม
ค าสอนของพระพทุธศาสนา 
ปฏบิัติตนเป็นพทุธมามะกะ 
เป็นตัวอย่างทีดี่ใหก้ับเพือ่น 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข
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จะได้รบั
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22 โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
วยัท างาน “คืนเอว
ให้องค์กร”

๑.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตนเองในเร่ือง
การจัดการกับอารมณ์ การ
รับประทานอาหาร และการ
ออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม
๒.เพือ่สนับสนุนการลดน้ าหนัก
แก่บุคลากรในองค์กร
๓.เพือ่เฝ้าระวงัภาวะน้ าหนักเกิน
โดยคัดกรองความเส่ียงบุคลากร
ด้วยการชัง่น้ าหนัก วดัส่วนสูง 
หาค่าดัชนีมวลกาย การวดัรอบ
เอว และเฝ้าระวงัภาวะความดัน
โลหิตสูง ด้วยการวดัความดัน
โลหิต

๑.ฝึกอบรมให้กับ
๑.๑ บุคลากรสังกัดอบจ.
นครราชสีมา และผู้สนใจ ๕๐ คน
๑.๒ เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้อง ๑๕ คน

๓๗,๕๗๕ ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ ๘๐ของประชากร
วยัท างาน(กลุ่มเป้าหมาย)
๒. ผู้เข้าอบรมโครงการมีความรู้
เพิม่ขึน้ ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เข้าอบรมโครงการมีความ
พึงพอใจในการด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ระดับดี

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และแนวทางใน การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพทีถู่กต้องเหมาะสม 
ในเร่ืองการจัดการอารมณ์ 
การรับประทานอาหาร และ
การออกก าลังกาย 
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การสนับสนุนการลดน้ าหนัก
๓.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การเฝ้าระวงัภาวะน้ าหนัก
เกินด้วยการชัง่น้ าหนัก วดั
ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย 
และวดัรอบเอว และเฝ้า
ระวงัภาวะความดันโลหิตสูง
 ด้วยการวดัความดันโลหิต

กองสาธารณสุข

23 โครงการจิตด๊ี ดี มี
สุข สนุกกับการ
ท างาน

1.เพือ่เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิต
2.เพือ่ส่งเสริมและบูรณาการงาน
เครือข่ายพัฒนาการดูแล
สุขภาพจิต

1.อบรมจิตด๊ี ดี มีสุข สนุกกับ
การท างาน ตัวแทนบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา หลักสูตร 1 วนั 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 240 คน
2.จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง ปัญหาสุขภาพจิต และ
แนวทางแก้ไข หลักสูตร 2 วนั 
จ านวน 1 รุ่น รวม 105 คน

350,000 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับคัดกรอง
ความเครียดร้อยละ 40
2.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรม 
ร้อยละ 85
3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85
4.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิม่ร้อยละ 85
5.กลุ่มเป้าหมายมีภาวะเครียด
ลดลงร้อยละ 50

1.ได้รูปแบบการเสริมสร้าง
สุขภาพ โดยเน้นการจัดการ
ความเครียด
2.บุคลากรมีแนวทางในการ
จัดการความเครียดด้วย
ตนเอง
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

24 โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าสู่วยัผู้สูงอายุ

1.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้สึกถึงความมีคุณค่าใน
ตนเอง
2.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองเบือ้งต้นและพึง่พา
ผู้อืน่ให้น้อยทีสุ่ด
3.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
4.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพกาย จิต สังคม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นม. และประชาชน
ทัว่ไป อายุ ๕๐ - ๖๐ ปี วทิยากร,
 แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วข้อง จ านวน 2 รุ่น ๆละ 
70 คน รวม 140 คน

893,000 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการไม่
น้อยกวา่ ระดับดี

1.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกถึง
ความมีคุณค่าในตนเอง
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบือ้งต้นและพึง่พา
ผู้อืน่ให้น้อยทีสุ่ด 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม
4.ผู้เข้าร่วมโครงการปรับตัว
เข้าสู่ภาวะสูงวยัได้มี
คุณภาพชีวติทีดี่และ
สามารถด ารงชีวติอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุข

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

25 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้า จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

1.เพือ่สนองพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการ
ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาว
ไทยรวมถึงสรรพชีวติภายใต้ร่ม
พระบารมีให้ได้รับความผาสุก
2.เพือ่ป้องกันผู้ปฏิบัติงาน 
อาสาสมัครเสียชีวติด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า          
3.เพือ่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตวค์วบคุม เช่น สุนัขและแมว
4.เพือ่เป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา

อบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจังหวดันครราชสีมา 
หมูบ่้าน/ชุมชนละ 1 คน เพือ่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ
สร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน
ระดับท้องถิน่

5,463,000 5,463,000 5,463,000 5,463,000 1.มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการอยูใ่นระดับดี
3.กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธภิาพ 
ติดตาม ประเมินผล

1.อาสาสมัครได้รับการ
อบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า
2.ประชาชนทีม่ีความเส่ียง
และผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ได้รับวคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า แบบป้องกัน
ล่วงหน้า และไม่มีผู้เสียชีวติ
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
3.ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

26 โครงการเฝ้าระวงั
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร ใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและ
ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหารและร้าน 
จ าหน่ายอาหารภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่เป็นการประกันคุณภาพ
ของอาหารภายในเขตพืน้ที่
เป้าหมาย ลดความเส่ียงใน การ
เกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่
มีสาเหตุอันเนือ่งมาจากการ
บริโภคอาหารทีไ่ม่ปลอดภัย
3.เพิม่พูนองค์ความรู้และเพิม่
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้บริโภคให้
ตระหนักและเฝ้าระวงัตนเอง
จากการบริโภคอาหารทีไ่ม่
เหมาะสม

กจิกรรมที ่1 อบรมเฝ้าระวังด้าน
สุขาภบิาลอาหารในสถานศึกษา 
หลักสูตร 1 วัน ใหก้บันักเรียนแกนน า
ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมาเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง และผู้ประกอบการ
ร้านอาหารภายในโรงเรียนฯ รวม 135
 คน/รุ่น จ านวน 58 โรงเรียน
กจิกรรมที ่2 จดัซ้ือวัสดุและชุดตรวจ
เฝ้าระวังอาหารปลอดภยัในสถานศึกษา
 ดังนี้
-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ าด่ืมและ
น้ าแขง็ชุดละ 20 ตัวอยา่ง จ านวน 
126 ชุด  
-น้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มขัน้ต้น (Si2) 
ชุดละ 20 ตัวอยา่ง จ านวน 126 ชุด
-ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและ
สารเคมชีุดละ 50 ตัวอยา่ง จ านวน 
126 ชุด 
-ชุดทดสอบฟอร์มาลีน (น้ ายาดองศพ) 
ชุดละ 1 ตัวอยา่ง จ านวน 1,260 ชุด  
-ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร 
(สารกนัรา) ชุดละ 50 ตัวอยา่ง จ านวน
 126 ชุด 
-ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (สาร
ฟอกขาว) ในอาหารชุดละ 100 
ตัวอยา่ง จ านวน 126 ชุด

2,046,500 2,046,500 2,046,500 2,046,500 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ด้านการเฝ้าระวงัสุขาภิบาล
อาหาร ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความ
พึงพอใจ ระดับ ดี

1.เยาวชนได้รับความรู้ 
ตระหนัก เข้าใจ ในการเฝ้า
ระวงัเฝ้าระวงัด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร ภายใน
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ตามหลักสูตร 
๑ วนั 
2.ลดความเส่ียงในการเกิด
อันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่
มีสาเหตุอันเนือ่งมาจากการ
บริโภคอาหารทีไ่ม่ปลอดภัย
ได้
3.ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

กองสาธารณสุข

831





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

27 โครงการเฝ้าระวงั
คุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภค
และส ารวจ
คุณลักษณะน้ า
บาดาลใน
สถานศึกษา

1.เพือ่เฝ้าระวงัคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคของสถานศึกษา
ในสังกัดฯ
2.เพือ่ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
คุณลักษณะน้ าบาดาลของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ

จ้างบริการตรวจวเิคราะห์และ
ทดสอบตามเกณฑ์การตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพน้ าอุปโภค น้ า
บริโภค และน้ าบาดาลใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
จ านวน ๕๘ โรงเรียน

500,000 1.ด้านปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้
ด าเนินการเก็บและส่งตรวจ
ตัวอย่างน้ าอุปโภค บริโภค และน้ า
บาดาล เพือ่การเฝ้าระวังคุณภาพ
และส ารวจคุณลักษณะ ร้อยละ 
๑๐๐ ของสถานศึกษาทัง้หมด ๕๘ 
โรงเรียน
 2.ด้านคุณภาพ
1)สถานศึกษาในสังกัดฯ ทีพ่บว่า
คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ไม่อยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐาน ได้รับค าแนะน า
วิธีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ าให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐
 ของสถานศึกษาทีต้่องปรับปรุง
แก้ไขทัง้หมด
 2)มีการจัดท าฐานข้อมูล
คุณลักษณะน้ าบาดาลของโรงเรียน
ในสังกัดฯ เพือ่สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าโครงการ
พฒันาการใช้น้ าบาดาล

1.สถานศึกษาในสังกัดฯ 
ได้รับการเฝ้าระวงัคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภค ให้เป็นไป
ตามค่ามาตรฐาน
2.สถานศึกษาในสังกัดฯ 
ได้รับการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะ
น้ าบาดาล เพือ่สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท า
โครงการพัฒนาการใช้น้ า
บาดาลเพือ่เฝ้าระวงั
คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค 
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

28 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ า
ท้องถิน่

๑.เพือ่ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิน่
๒.เพือ่เพิม่ทักษะและฟืน้ฟู
ความรู้ในการเฝ้าระวงัป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิน่
๓.เพือ่ให้มีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิน่
๔.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน องค์กร ภาค
ประชาชน ด าเนินงานของภาคี
ต่างๆ ในการเฝ้าระวงั  ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด 
ประจ าท้องถิน่
๕.เพือ่จัดหาวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิน่

อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าถิน่ ให้กับตัวแทน
นักเรียน ครูผู้ดูแลทัง้ 58 
โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกวา่ ระดับดี
๓.สถานศึกษาในสังกัดฯ มีการ
รายงานผลการด าเนินงานด้าน
การเฝ้าระวงัและควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาดประจ าถิน่ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐
๔.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
 และได้ฝึกปฏิบัติการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าถิน่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๑.ผู้เข้าอบรมสามารถป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดประจ าท้องถิ่น และ
โรคติดต่อน าโดยแมลง
๒.ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่ม
ทักษะและฟื้นฟูความรู้ในการ
เฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น และโรคติดต่อน า
โดยแมลง
๓.ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้
ในการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น และโรคติดต่อน า
โดยแมลง
๔.ลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
และน้ า โรคติดต่อทางเดิน
หายใจได้ และโรคไข้เลือดออก
๕.สามารถส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน องค์กร ภาค
ประชาชน ด าเนินงานของภาคี
ต่างๆ ในการเฝ้าระวงั  ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น

กองสาธารณสุข

833





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

29 โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
และปัญหา
การต้ังครรภ์
ในกลุ่มวยัรุ่น

วตัถุประสงค์ทัว่ไป       
๑.เพือ่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศศึกษาอนามัย
เจริญพันธุแ์ละการป้องกัน
การต้ังครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่น
และพัฒนางานด้าน
ประชาสัมพันธใ์นการป้องกันโรค
เอดส์ฯ
วตัถุประสงค์เฉพาะ       
๑.เพือ่รณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ในสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดฯ ภาคีฯ
๒.เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างจิตส านึก
ให้กับกลุ่มวยัรุ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่นและแก้ไข
ปัญหาการเจริญพันธุใ์ห้กับ
ตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมาจ านวน ๕๘
โรงเรียน ๆ ละ ๕๐ คน (๕๐ คน-
x-๕๘-โรงเรียน) รวม ๒,๙๐๐ คน
 จ านวน ๑๙ รุ่น (รุ่นที ่๑-๑๘ 
จ านวน ๑๕๐ คนรุ่นที ่๑๙ 
จ านวน ๒๐๐ คน) และวทิยากร 
ครู แขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้อง จ านวน ๓๐ คน จ านวน
 ๑๙ รุ่น รวม ๕๗๐ คน หลักสูตร
 ๒ วนั ๑ คืน

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ๑.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯจ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เกีย่วกับการแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และปัญหาการต้ังครรภ์ในกลุ่ม
วยัรุ่น และแก้ไขปัญหาวยัเจริญ
พันธุผ่์านเกณฑ์ร้อลยละ ๘๐

๑.เยาวชนได้รับความรู้
ตระหนัก เข้าใจ ในการเฝ้า
ระวงัป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละปัญหาการ
ต้ังครรภ์
๒.เยาวชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ การจัดการเรียนรู้
เร่ืองเพศศึกษาและอนามัย
เจริญพันธุ ์
๓.สามารถส่ือสารงานด้าน
ประชาสัมพันธใ์นการ
ป้องกันโรคเอดส์

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

30 โครงการ จิตด๊ี ดี
เพิม่สุขบุคลากร 
อบจ.นม. สนุกกับ
การท างาน

๑.เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิต
๒.เพือ่ส่งเสริมการท างานภายใน
องค์กรอย่างมีความสุข

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตด๊ี 
ดี เพิม่สุขบุคลากร อบจ.นม. 
สนุกกับการท างาน ให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา วทิยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง, ผู้บริหาร 
จ านวนทัง้ส้ิน ๒๒๐ คน หลักสูตร
 ๒ วนั จ านวน
๒ รุ่น ๆ ๑๑๐ คน

600,000 ๑.กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัด
กรองความเครียดร้อยละ ๔๐
๒.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมร้อยละ ๘๕
๓.กลุ่มเป้าหมายมีภาวะเครียด
ลดลงร้อยละ ๕๐

๑.บุคลากรได้รับการเฝ้า
ระวงัปัญหาสุขภาพจิต
๒.บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุข
๓.บุคลากรมีแนวทางในการ
จัดการความเครียดด้วย
ตนเอง

กองสาธารณสุข

31 โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล และ
จัดต้ังศูนย์
อ านวยการ  
การแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา(Pre -
 hospital    
Emergency 
Response and 
Medical Director)

1.เพือ่บริหารจัดการและจัดต้ัง
ศูนย์อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน
 องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ไวพ้ัฒนาเป็นศูนย์
ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั
นครราชสีมา (ระหวา่ง
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา) 
เพือ่ช่วยเหลือผู้ทีป่ระสบ
อุบัติเหตุหรือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะน าส่ง
โรงพยาบาลอย่างครบวงจร

ปี 2562
1. จัดหาและติดต้ังระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
407,890 บาท จ านวน 8 
รายการ
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6,147,000 บาท 
จ านวน 6 รายการ
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  
488,895.80 บาท 
จ านวน 3 รายการ

   9,016,800.80   15,500,000   15,500,000   15,500,000 ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
1.มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
2.มีจัดหาวสัดุเคร่ืองแต่งกาย
หรือชุดปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ ไวใ้ช้ปฏิบัติงาน
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา
 ณ ศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.มีการบริหารจัดการและ
จัดต้ังศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ไวพ้ัฒนาเป็น
ศูนย์ส่ังการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวดันครราชสีมา 
(ระหวา่งโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา) เพือ่
ช่วยเหลือผู้ทีป่ระสบ
อุบัติเหตุหรือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะ
น าส่งโรงพยาบาลอย่างครบ
วงจร

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

2.เพือ่จัดหาและติดต้ังวสัดุ-
ครุภัณฑ์ส านักงาน และเคร่ือง
แต่งกายชุดปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ 
เคร่ืองแบบตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ข้อ 6 (2) 
พร้อมติดต้ังระบบแพทย์ทางไกล 
เพือ่ประสานงานการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวดันครราชสีมา ทีม่ี
คุณภาพ มาตรฐาน มี
ประสิทธภิาพ ทัว่ถึง เท่าเทียม 
และทันต่อเหตุการณ ข้อ 6 (5)

2.จัดหาวสัดุเคร่ืองแต่งกายหรือ
ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ไวใ้ช้ปฏิบัติงาน
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา
 ณ ศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 54,000 
บาท
3.บริหารจัดการค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปี 2562 = 1,613,480 บาท
(ค านวณ 6 เดือน)

3.มีระบบบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวดั เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป
เกีย่วกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ี่
ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดั (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 
“ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั ให้
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข

2.มีวสัดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
และเคร่ืองแต่งกายชุด
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ เคร่ืองแบบตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ข้อ 6 (2) พร้อมติดต้ัง
ระบบแพทย์ทางไกล เพือ่
ประสานงานการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวดันครราชสีมา 
ทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน มี
ประสิทธภิาพ ทัว่ถึง เท่า
เทียม และทันต่อเหตุการณ์ 
ข้อ 6 (5)

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

3.จัดหาบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง ในการ
จัดต้ังศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา และ
ด าเนินการจัดหาแพทย์
อ านวยการ ไวป้ฏิบัติงานส าหรับ
ศูนย์อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน
 องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ข้อ 4 (3)

4.จัดหาบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง ในการ
จัดต้ังศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวดันครราชสีมา เช่น 
แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ นัก
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าทีเ่วชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วย
นักวชิาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเวชกรรมฟืน้ฟู พนักงาน
วทิยุ คนงาน ฯลฯ เพือ่มา
ปฏิบัติงาน  ณ ศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา ตลอด 
24 ชัว่โมง

วา่ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และหลักเกณฑ์ 
วธิกีารและเง่ือนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ี่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
อนุโลม”

3.มีบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องใน
การจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา และ
ด าเนินการจัดหาแพทย์
อ านวยการไวป้ฏิบัติงาน
ส าหรับศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ข้อ 4 
(3)

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

4.เพือ่พัฒนาและยกระดับงาน
ให้บริการสาธารณะด้านระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวดั
นครราชสีมา ให้เป็นรูปธรรม 
ครอบคลุมพืน้ที ่และมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้
5.เพือ่บูรณาการงานการแพทย์
ฉุกเฉินกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม
6.เพือ่พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม
ทัง้ Pre-hospital Care และ 
In-hospital Care
7.เพือ่การดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนือ่ง (ไร้รอยต่อ) และรวดเร็ว
 (specific consultation)

5. ด าเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวดันครราชสีมา ดังนี้
1) ศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา และ
ด าเนินการจัดหาแพทย์อ านวยการ
2) ประสานงานกับศูนย์ส่ังการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั
นครราชสีมา ระหวา่ง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
3) จัดต้ังระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล  เป็นศูนย์
อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ณ กองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

4.มีบุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง ในการ
จัดต้ังศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวดันครราชสีมา เช่น
 แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ นัก
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าทีเ่วชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วย
นักวชิาการสาธารณสุข ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟืน้ฟู 
พนักงานวทิยุ คนงาน ฯลฯ เพือ่
มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ตลอด 24 ชัว่โมง
5.มีการด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวดั
นครราชสีมา

4.มีการพัฒนาและยกระดับ
งานให้บริการสาธารณะด้าน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จังหวดันครราชสีมา 
ให้เป็นรูปธรรม ครอบคลุม
พืน้ที ่และมีประสิทธภิาพ
ยิง่ขึน้
5.มีการบูรณาการงาน
การแพทย์ฉุกเฉินกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม
6.มีการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้
ครอบคลุมทัง้ Pre-hospital
 Care และ In-hospital 
Care

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

8.เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ
9.เพือ่ลดความแออัดภายใน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติ
ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
11.เพือ่จัดต้ังศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
และจัดต้ังระบบแพทย์
อ านวยการ Medical Director 
ในจังหวดันครราชสีมา 
ประสานงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โรงพยาบาล
อ าเภอทุกอ าเภอ

4) ประสานเครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนในระดับ F, M, S ของ
โรงพยาบาลอ าเภอทุกแหง่ในจังหวัด
นครราชสีมา
5) พฒันาในการท าระบบแพทย์
ทางไกลในโรงพยาบาลระดับต าบล 
และองค์กรการกุศลทีม่ีบทบาทด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ทีไ่ม่แสวงหาก าไร 
(มูลนิธ/ิสมาคม ต่างๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา)
6.ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิง
ปฏบิัติการแนวทางการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
305,535 บาท
ปี 2563
7.บริหารจัดการค่าตอบแทนผู้
ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปี 2563 = 3,226,960 บาท
(ค านวณ 12 เดือน)

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
1.มีศูนย์อ านวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
2.มีศูนย์ส่ังการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวดันครราชสีมา 
ระหวา่งโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
3.ลดอัตราการตายก่อนถึง
โรงพยาบาล (Pre-hospital 
Death)
4.มีเครือข่ายในการบูรณาการ
งานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้องกับงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

7.มีการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนือ่ง (ไร้รอยต่อ) และ
รวดเร็ว (specific 
consultation)
8.มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ
9.ลดความแออัดภายใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
10.ลดอัตราการเสียชีวติ
ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

กองสาธารณสุข
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

 มูลนิธ ิองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่อืน่ ๆ ในจังหวดั
นครราชสีมา

8.รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย
เคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
 พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ
สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 1
 คัน ราคา 5,570,500 บาท
9.รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย
เคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ 
พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ
สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 
1 คัน ราคา 6,070,500 บาท
10.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
หลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น หลักสูตร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขัน้พืน้ฐาน ฯลฯ 
632,040 บาท

11.มีศูนย์อ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา และระบบ
แพทย์อ านวยการ Medical
 Director ในจังหวดั
นครราชสีมา สามารถ
ประสานงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 
โรงพยาบาลอ าเภอทุกอ าเภอ
 องค์กรการกุศลทีม่ีบทบาท
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทีไ่ม่
แสวงหาก าไร (มูลนิธ/ิ
สมาคม ต่างๆ ในจังหวดั
นครราชสีมา) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ ๆ 
ในจังหวดันครราชสีมา
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

ปี 2564
11.บริหารจัดการค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปี 2564 = 3,226,960 บาท
(ค านวณ 12 เดือน)
12.รถพยาบาลโครงสร้าง
ปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดกลาง พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ
เคร่ืองมือตรวจหัวใจสมอง และ
เคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 1 คัน ราคา
 5,570,500 บาท
13.รถพยาบาลโครงสร้าง
ปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ
เคร่ืองมือตรวจหัวใจสมอง และ
เคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 
1 คัน ราคา 6,070,500 บาท
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

14.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
หลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น หลักสูตร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขัน้พืน้ฐาน ฯลฯ 
632,040 บาท
ปี 2565
15.บริหารจัดการค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปี 2564 = 3,226,960 บาท
(ค านวณ 12 เดือน)
16.รถพยาบาลโครงสร้าง
ปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดกลาง พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ
เคร่ืองมือตรวจหัวใจสมอง และ
เคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 1 คัน ราคา
 5,570,500 บาท
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

17.รถพยาบาลโครงสร้าง
ปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ
เคร่ืองมือตรวจหัวใจสมอง และ
เคร่ืองพยุงชีพชัน้สูง 
1 คัน ราคา 6,070,500 บาท
18.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
หลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น หลักสูตร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขัน้พืน้ฐาน ฯลฯ 
632,040 บาท

843





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

32 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยกลุ่มโรค 
NCDs ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไป 
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขทีเ่ปล่ียนไป
2.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

1.อบรมทางวชิาการ จ านวน 
554 คน
 -ประชาชนน าร่องในเขตพืน้ที่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ านวน
 681 คน 
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 3 รุ่นๆ ละ
 5 คน รวม 15 คน
 -วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ 3 
รุ่นๆ ละ 7 คน รวม 21 คน
2.ศึกษาดูงาน จ านวน 696 คน
  -ประชาชนน าร่องในเขตพืน้ที่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ านวน
 686 คน 
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 3 รุ่นๆ ละ
 5 คน รวม 15 คน

1,663,620 1,663,620 1,663,620 ด้านปริมาณ
1.ประชาชนเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิม่พูนทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80
2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน "สร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน โดย
คนในชุมชน" สามารถพัฒนา
ศักยภาพประชาชนด้าน
สาธารณสุขได้เพิม่ขึน้
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากทีสุ่ดไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
1.หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีการปรับเปล่ียนสุขภาพ
ทีดี่ขึน้

1.ประชาชนสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2.มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ใน
การร่วมมือด าเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชน ให้
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่
ติดต่อ และโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

844





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

33 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อ าเภอ
บัวลาย จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขทีเ่ปล่ียนไป
2.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

1.อบรมทางวชิาการ จ านวน 
554 คน
 -ประชาชน (น าร่อง) อ าเภอบัว
ลาย จ านวน 530 คน 
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 2 รุ่นๆ ละ
 5 คน รวม 10 คน
 -วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ 2 
รุ่นๆ ละ 7 คน รวม 14 คน
2.ศึกษาดูงาน จ านวน 540 คน
  -ประชาชน (น าร่อง) อ าเภอบัว
ลาย จ านวน 530 คน 
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวน 
10 คน

1,355,000 1,355,000 1,355,000 ด้านปริมาณ
1.ประชาชนเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิม่พูนทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80
2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน "สร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน โดย
คนในชุมชน" สามารถพัฒนา
ศักยภาพประชาชนด้าน
สาธารณสุขได้เพิม่ขึน้
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากทีสุ่ดไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
1.หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีการปรับเปล่ียนสุขภาพ
ทีดี่ขึน้

1.ประชาชนสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2.มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ใน
การร่วมมือด าเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชน ให้
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่
ติดต่อ และโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

845





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

34 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อ าเภอ
จักราช จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขทีเ่ปล่ียนไป
2.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถจัด
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

1.อบรมทางวชิาการ จ านวน 
235 คน หลักสูตร 1 วนั จ านวน
 1 รุ่น 
 -ประชาชน (น าร่อง) อ าเภอจัก
ราช จังหวดันครราชสีมา จ านวน
 215 คน
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวน 
10 คน
 -วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 10 คน
2.ศึกษาดูงาน จ านวน 225 คน 
หลักสูตร 2 วนั จ านวน 2 รุ่น
 -ประชาชน (น าร่อง)อ าเภอจัก
ราช จังหวดั นครราชสีมา จ านวน
 215 คน
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องจ านวน 10
 คน

570,000 570,000 570,000 1.ด้านปริมาณ
1.1 ประชาชนเข้ารับการพฒันา
ศักยภาพและเพิม่พนูทักษะในการ
ปฏบิัติงานโดยการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน "สร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยคนในชุมชน"สามารถพฒันา
ศักยภาพประชาชนด้านสาธารณสุข
ได้เพิม่ขึน้
1.3 ประชาชนมีความพงึพอใจ
ระดับมากและมากทีสุ่ดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ด้านคุณภาพ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอจักราช
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทีดี่ขึน้

1.ประชาชนสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2.มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆใน
การร่วมมือด าเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนให้
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่
ติดต่อและโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

846





(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

35 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขทีเ่ปล่ียนไป
2.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข
3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถจัด
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

1.วนัอบรมทางวชิาการจ านวน 
599 คน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 
วนั
 -ประชาชน (น าร่อง) อ าเภอห้วย
แถลง จ านวน 555 คน
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวน 
20 คน
 -วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 24คน
2.วนัศึกษาดูงาน จ านวน 585 
คน จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วนั
 -ประชาชน(น าร่อง) อ าเภอห้วย
แถลง จ านวน 555 คน
 -เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องจ านวน 30
 คน

1,456,080 1,456,080 1,456,080 1.ด้านปริมาณ
1.1 ประชาชนเข้ารับการพฒันา
ศักยภาพและเพิม่พนูทักษะในการ
ปฏบิัติงานโดยการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน "สร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยคนในชุมชน"สามารถพฒันา
ศักยภาพประชาชนด้านสาธารณสุข
ได้เพิม่ขึน้
1.3 ประชาชนมีความพงึพอใจ
ระดับมากและมากทีสุ่ดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ด้านคุณภาพ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอจักราช
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพทีดี่ขึน้

1.ประชาชนสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2.มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆใน
การร่วมมือด าเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนให้
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่
ติดต่อและโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)
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  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

36 ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
และประชาชน
ทัว่ไปจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข
2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถจัด
กิจกรรม แก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานสาธารณสุข

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชน
ทัว่ไป หลักสูตร ๑ วนั จ านวน ๓ 
รุ่น และ ศึกษาดูงานของ
ประชาชนทัว่ไป หลักสูตร ๒ วนั 
จ านวน ๓ รุ่นให้กับประชาชน
ทัว่ไป จังหวดันครราชสีมา 
จ านวน 700 คน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายโครงการเข้ารับ
การอบรมตามโครงการ
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยูใ่นระดับดี

1.ประชาชนสามารถน า
ความรู้และทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
2.มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ใน
การร่วมมือด าเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชน 
ให้สมารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่
ติดต่อ และโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ    

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รบั
งบประมาณ

37 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ฟืน้ฟูการปฐม
พยาบาลและการ
ช่วยชีวติเบือ้งต้น

1.เพือ่ได้ฟืน้ฟูเรียนรู้ความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
2.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจาก
อันตรายได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธภิาพก่อนน าส่ง
โรงพยาบาลเพือ่ลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บทีเ่กิดขึน้

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฟืน้ฟูการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวติเบือ้งต้น กลุม่เป้าหมาย
แกนน านักเรียนในสังกัด อบจ.นม.
 จ านวน 1,200 คน หลักสูตร 1
 วนั

671,200 671,200 671,200 ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
- มีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกวา่ ระดับดี
- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนน
ทดสอบหลังการอบรมผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และ
ได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
และการช่วยชีวติเบือ้งต้น 
เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้
ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนและ
ประชาชนทัว่ไปเมือ่อาศัยอยูใ่น
ชุมชนได้
2.เกิดเครือข่ายในการบูรณาการ
งานร่วมกันทุกภาคส่วนฯ

1.สามารถฟืน้ฟูเรียนรู้และมี
ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น
2.สามารถช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ให้พ้นจากอันตราย ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธภิาพ
ก่อนน าส่งโรงพยาบาล เพือ่
ลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บทีเ่กิดขึน้

กองสาธารณสุข

26,612,650 56,399,076 70,037,200 70,037,200 70,037,200

16 19 20 20 20

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (กจิกรรม
ส่งเสริมและร่วม
ใจขจดัภยัยาเสพ
ติด)

๑.เพื่อสนบัสนนุนโยบายใน
การด าเนนิงานปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
๒.เพื่อเปน็การขบัเคล่ือน
และบรูณาการกระบวนการ
ด าเนนิงานตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และจงัหวัดด้านการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติดให้
เปน็รูปธรรมอยา่งต่อเนื่อง 

๑.เด็ก เยาวชนที่มโีอกาสเส่ียง
ต่อปญัหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา จ านวน 
๓๒,๐๐๐ คน
๒.เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมากลุ่ม
ที่มโีอกาสเส่ียงต่อปญัหายาเสพ
ติด จ านวน ๓๒,๕๐๐ คน โดย
บรูณาการร่วมกบัศูนย์
อ านวยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 ดา้นปริมาณ  
ตรวจคัดกรองหาสาร
เมทแอมเฟตามนีใน
ปสัสาวะ จ านวน 
๖๔,๕๐๐ ชดุ
ดา้นคุณภาพ  
ด าเนนิการแบบบรูณา
การร่วมกบัหนว่ยงาน
ระดับจงัหวัด สามารถ
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดเขา้สู่
กระบวนการบ าบดั 
ฟื้นฟ ูได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

๑.สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา
ลดลง 
๒.สามารถน าผู้ที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวขอ้งกบัยา
เสพติดเขา้สู่ระบบ
บ าบดัรักษาตามกจิกรรม
ส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟ ูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๓.สนองตอบนโยบาย
ด้านการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ของรัฐบาล 

กองสาธารณสุข

  5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสขุ

    2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ และยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงทกุมติเิพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน
 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5 ดา้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

งบประมาณ
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  5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสขุ

    2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

งบประมาณ

๒ โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (กจิกรรม
สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมขุ)

๑.เพื่อลดปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมขุในสถานศึกษาและ
รอบสถานศึกษา
๒.เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริม
การด าเนนิงานปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดและ
อบายมขุในและนอก
สถานศึกษาใหม้คีวาม
เขม้แขง็และยั่งยนื
๓.เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่
สถานศึกษาในการน าไป
พฒันาและสร้างระบบการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดอบายมขุปจัจยัเส่ียง
รอบสถานศึกษาในทกุพื้นที่

จดัอบรมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
260 คน ประกอบด้วย
วนัที่ 1 จ านวน 260 คน
 -ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 
58 คน
 -ครูผู้รับผิดชอบด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาแห่งละ 3 คน จ านวน 
174 คน
 -ผู้บริหาร, แขกผู้มีเกียรติ,วทิยากร,
เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมและ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 28 
คน 
วนัที่ 2 จ านวน 200 คน
 -ครูผู้รับผิดชอบด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาๆ ละ 3 คน จ านวน 
174 คน
 -วทิยากร,เจา้หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ฝึกอบรมและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 26 คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
 -กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การอบรมมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดับไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80
 -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90
เชิงคุณภาพ
 -ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบมี
ความมั่นใจใน
กระบวนการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอยา่งที่ดีงามของ
สังคม
 -สถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครราชสีมาผ่านเกณฑ์
ขั้นพืน้ฐานในการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ในระดับดีขึ้นไป

1.นักเรียนและบคุลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมมีจติ
อาสารู้จกัเสียสละไม่ไป
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด
และอบายมุขและ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 
2.สถานศึกษาทุกแหง่ใน
สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มี
ระบบด าเนินการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
และอบายมุขอยา่ง
เขม้แขง็ต่อเนื่องและยัง่ยนื
3.สถานศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาเปน็
แหล่งเรียนรู้โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
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3 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (กจิกรรม
ค่ายธรรมะ 
"เยาวชนสดใส
หวัใจหา่งไกลยา
เสพติดและ
อบายมขุ")

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน/เยาวชน
สามารถพฒันาคุณภาพชวีิต 
ทกัษะทางความคิด  สร้าง
ภมูคุ้ิมกนัทางด้านร่างกาย
จติใจปอ้งกนัตนเองไมเ่ขา้ไป
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด ไมต่ก
เปน็ทาสของอบายมขุด้วย
วิถแีหง่หลักธรรม

จดัอบรมตัวแทนครู บคุลากร
ทางการศึกษา และตัวแทน
นกัเรียน ในโรงเรียนสังกดั 
อบจ.นม. จ านวน ๒๑รุ่นๆ ละ  
๓ วัน
๒ คืน รวมทั้งส้ิน ๔,๑๙๐ คน
๑. ครู บคุลากรทางการศึกษาโรง
เรียสังกดั อบจ.นม. จ านวน ๕๘ 
โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวม 
๕๘๐ คน
๒. เด็กนกัเรียน/เยาวชน ใน
โรงเรียนสังกดั อบจ.นม. จ านวน
 ๕๘ โรงเรียนๆ ละ ๕๕ คน รวม
 ๓,๑๙๐ คน
๓. ผู้บริหาร, แขกผู้มเีกยีรติ
,วิทยากร/วิทยากรพระ, 
เจา้หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏบิติัหนา้ที่ในการฝึกอบรม 
และผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 
จ านวน ๔๒๐ คน 

4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ๑. ด้านปริมาณ
    - มผู้ีเขา้รับการ
อบรมตามโครงการไม่
นอ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 - ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความพงึพอใจอยู่ใน
ระดับดีไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ ๘๐
๒.  ด้านคุณภาพ  
ผู้เขา้อบรมตระหนกั
เกี่ยวกบัโทษภยัของยา
เสพติด ไมเ่กี่ยวขอ้งกบั
ยาเสพติด สามารถ
ปฏบิติัตนในแนวทางที่
ถกูต้อง เหมาะสมตาม
หลักธรรมทางศาสนา 
และเปน็แบบอยา่งที่ดี
แกผู้่อื่นทั้งใน
สถานศึกษาและชมุชน

๑. เด็กนกัเรียน/เยาวชน 
ได้รับการสร้างภมูคุ้ิมกนั 
สามารถปอ้งกนัตนเองไม่
เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั
ยาเสพติด
๒. ยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของ
กลุ่มเปา้หมายและเขา้
มามส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
อยา่งบรูณาการ
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๔ โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด 
(สนบัสนนุการ
สร้างและพฒันา
เครือขา่ยศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น 
TO BE NUMBER 
ONE) 

1.เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้น
การด าเนินงาน ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ตามแนวทางโครงการ TO BE
 NUMBER ONE
2.เพื่อเปิดโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการด าเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3.เพื่อพฒันาเครือข่ายชมรม 
TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมาสู่ความเป็นใน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ประเทศ

ด าเนนิงาน 2 กจิกรรม
1.ค่ายพฒันาทกัษะชวีิตและ
เครือขา่ย TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนในสังกดั อบจ.
นครราชสีมา จ านวน 250 คน
2.ค่ายพฒันาแกนน าอาสาสมคัร
 TO BE NUMBER ONE (TO 
BE NUMBER ONE CAMP FOR
 LEADERS) ส าหรับสมาชกิแกน
น าในชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนยเ์พื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกดั อบจ.นครราชสีมา จ านวน
 260 คน

๘๘๘,๙๘๐ เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ
ความพงึพอใจต่อการด าเนิน
โครงการอยูใ่นระดับดี จ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.แกนน าชมรมฯ และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาสังกัด 
อบจ.นครราชสีมาเข้าร่วม
จ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครราชสีมา จัดต้ังชมรม TO 
BE NUMBER ONE ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 
2.มีสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา
3.ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา เข้าร่วม
น าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ประเทศ

๑.โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตาม มีชมรม TO BE 
NUMBER ONE และ
สมาชิกชมรม เพิ่มมากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ด าเนินงานของชมรม TO 
BE NUMBER ONE เพิ่ม
มากขึ้น
๓.โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วม
น าเสนอผลงานของชมรม 
TO BE NUMBER ONE ใน
ระดับจังหวัด/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
ประเทศเพิ่มมากขึ้น
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5 โครงการ
สนบัสนนุการ
สร้างและพฒันา
เครือขา่ยศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น “ 
TO BE NUMBER
 ONE” (แกนน า
เพื่อนใจวัยรุ่น) 

๑.เพื่อพฒันาศักยภาพแกน
น าวัยรุ่น (นกัเรียน/ครู/ผู้น า
ชมุชน/ผู้ปกครอง/เจา้หนา้ที่
สาธารณสุข)ใหม้คีวามรู้ 
ความเขา้ใจในระบบดูแล
ชว่ยเหลือเด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นในสถานศึกษาชมุชน
และร่วมกนัวางแผนการ
ด าเนนิงานทั้งเครือขา่ย
สาธารณสุขในโรงพยาบาล,
โรงเรียน,ชมุชนและสามารถ
ปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียงอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยนื
๒.เพื่อใหแ้กนน าวัยรุ่นมี
ความสามารถในการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเส่ียง/มี
ปญัหาและสามารถจดั
กจิกรรมส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์หรือทกัษะชวีิตได้

แกนน าวัยรุ่น ประกอบด้วย
นกัเรียน/ครู/ผู้น าชมุชน/
ผู้ปกครอง/เจา้หนา้ที่สาธารณสุข
 โรงเรียนกดุจกิวิทยา อ าเภอสูง
เนนิ จงัหวัดนครราชสีมา 
รายละเอยีดดังนี้ 
๑. นกัเรียนแกนน า ชั้นละ ๕ คน
 ใน ๖ สายชั้น จ านวน ๓๐ คน 
๒. ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง 
และครูประจ าชั้นและผู้เกี่ยวขอ้ง
  จ านวน ๑๐ คน
๓. ผู้น าชมุชนและผู้ ปกครอง 
จ านวน ๑๐ คน

500,000 ๑.ด้านปริมาณ
  ๑.๑  ระดับความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ อยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๒ ผู้เขา้ร่วมอบรม 
เร่ือง พฒันาแกนน า
วัยรุ่นตามระบบดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรียนมี
ความรู้เพิ่มร้อยละ ๘๕ 
  ๑.๓ กลุ่มเปา้หมาย
เขา้รับการอบรม ร้อย
ละ ๙๐ 
๒.ด้านคุณภาพ
   ๒.๑ มแีผนการ
ด าเนนิงานสุขภาพจติ
วัยรุ่น จ านวน ๑ เร่ือง

๑.เด็กนกัเรียนโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
 มทีกัษะ สามารถ
ปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียง
การต้ังครรภใ์นวัยเรียน 
ความรุนแรง และยาเสพ
ติดอื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม
๒.มแีผนการด าเนนิงาน
สุขภาพจติวัยรุ่น จ านวน
 ๑ เร่ือง
๓.มโีปรแกรมเพื่อมาใช้
ในการดูแลชว่ยเหลือ
นกัเรียนและเฝ้าระวัง
ปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียง
ของเด็กวัยรุ่นได้ จ านวน
 ๑ โปรแกรม
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๓.เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรม
สามารถใหก้ารดูแลและ
ชว่ยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อ
ตามระบบได้
๔.เพื่อพฒันาโปรแกรมการ
ปอ้งกนัปญัหาพฤติกรรมเส่ียง

๔.เจา้หนา้ที่สาธารณสุขเปน็คู่
เครือขา่ยของโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา  
  - โรงพยาบาลอ าเภอ จ านวน 
 ๒ คน
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล จ านวน ๒ คน
  - สาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 
๑ คน
๕.ศูนยป์ระสานงาน จ านวน ๑ 
คน
๖. วิทยากรและเจา้หนา้ที่ ที่
เกี่ยวขอ้ง จ านวน ๑๘ คน 
๗. ผู้บริการและแขกผู้มเีกยีรติ 
จ านวน ๑๐คน 
รวมทั้งส้ิน จ านวน ๘๔ คน

๒.๒  มโีปรแกรมเพื่อมา
ใชใ้นการดูแลชว่ยเหลือ
นกัเรียนและปอ้งกนั
พฤติกรรมเส่ียงของเด็ก
วัยรุ่นได้ จ านวน ๑ 
โปรแกรม
๒.๓ มขีอ้มลูสุขภาพ
วัยรุ่นในโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา

๔. มขีอ้มลูสุขภาพวัยรุ่น
ในโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา
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6 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

1.เพือ่ใหน้ักเรียนและ
บคุลากรทุกระดับของโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ได้มี
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัยา
เสพติด ทั้งด้านลักษณะและ
ชนิดของสารเสพติด 
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
วธิปีอ้งกนั รวมทั้งการ
บ าบดัรักษาผู้ติดยา/สารเสพ
ติด 
2.เพือ่ใหน้ักเรียนและ
บคุลากรทุกระดับของโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา มี
ความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
ยา/สารเสพติด และการ
ปอ้งกนัไปยงั ครอบครัว ชุมชน
 และสังคมภายนอกให้
กวา้งขวางแพร่หลายมากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ในทุกรูปแบบ

1.จดัประชมุเชงิปฏบิติัการ 
คณะท างาน ทมีออกตรวจสาร
เสพติด ทกุหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
 เพื่อวางแผนกระบวนการ
ฝึกอบรมและการตรวจหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา จ านวน 
3๐๐ คน 
หลักสูตร 1 วัน
2.จดัอบรมใหค้วามรู้ ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหายาเสพติด 
และตรวจสารเสพติดใหน้กัเรียน
และบคุลากรทกุระดับของ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวนทั้งส้ิน 33,500 คน 
หลักสูตรโรงเรียนละ 1 วัน 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ดา้นปริมาณ
๑.กลุ่มเป้าหมายเขา้รับการ
อบรมตามหลักสูตร ไมน่้อย
กวา่ ร้อยละ ๘๐
๒.ตรวจคัดกรอง เด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา 
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา
3. ผู้เขารับการอบรมมี
ความรูเพิ่มขึ้นมากกวา่ ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ ไมน่้อยกวา่ร้อย
ละ ๘๐
ดา้นคุณภาพ
๑. ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความพึงพอใจในการเขา้ร่วม
โครงการในระดับมาก ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐
๒. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลง
๓. มกีารบูรณาการระหวา่ง
ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งใน
การด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๑.การแพร่ระบาดของ
ปญัหายาเสพติดในพื้นที่
ลดลง เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษามกีจิกรรม
ต่างๆ ร่วมกนั รู้จกัใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์
๒.เยาวชนในสถานศึกษา
 มภีมูคุ้ิมกนัยาเสพติด มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัโทษ พษิ ภยั
ของยาเสพติด
๓.การบรูณาการความ
ร่วมมอืระหว่าง
หนว่ยงานต่างๆ ใน
จงัหวัดนครราชสีมา กบั
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมาใน
การปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด
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3.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาที่มพีฤติกรรม
เส่ียงต่อปญัหายาเสพติดได้
ปรับเปล่ียนกระบวนความคิด
 ทศันคติ ค่านยิม ตลอดจน
พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม ให้
ลด ละ เลิกยาเสพติด ไมเ่ขา้
ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

3.จดัการอบรมใหค้วามรู้ ค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษา สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน ๑๐๐
 คน (หลักสูตร ๙ วัน ๘ คืน)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ๔.ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ได้รับการปรับเปล่ียน
กระบวนการคิด และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไมใ่หไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด 
๕.เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา สังกดั
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา 
ได้รับการสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด 

4.เยาวชนใน
สถานศึกษาที่มพีฤติกรรม
เส่ียงต่อปญัหายาเสพติด
 มพีฤติกรรม กระบวน
ความคิด ทศันคติ 
ค่านยิม ลด ละ เลิกยา
เสพติด ไมเ่ขา้ไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด  
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7 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (หลักสูตร
 ค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพติด)

๑.เพื่อเป็นการก ากับ ควบคุม 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ปรับเปล่ียนกระบวนการคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
และมีแรงกระตุ้นให้ขับเคล่ือน
ไปสู่เป้าหมายในการด ารงชีวิต
ที่วางไว้
๓.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลด ละ 
เลิกยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการคืน
คนดีกลับสู่สังคมและเป็นก าลัง 
ในการพฒันาประเทศชาติต่อไป
4.เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง
เป็นการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมจากผู้เสพยาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จดัอบรมค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ร่วม
ด าเนนิการกบัศูนยอ์ านวยการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื จ านวน ๙
 วัน ๘ คืนกลุ่มเปา้หมาย จ านวน
 2 รุ่นๆละ 130 คน รวมทั้งส้ิน
 260 คน  แยกได้ดังนี้           
       
 1 ผู้เขา้รับการฝึกอบรม  ได้แก ่
เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการ
คัดกรองว่าเปน็ผู้เสพยาเสพติด 
หรือเปน็ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพ
ติด รุ่นละ 100 คน 
2.วิทยากร แขกผู้มเีกยีรติ 
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ 
เจา้หนา้ที่ อบจ.นม. เจา้หนา้ที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รุ่นละ 30 คน

      750,000       750,000       750,000       750,000       750,000 1.มกีารสนบัสนนุส่วน
ราชการที่เกี่ยวขอ้งใน
การด าเนนิงานปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด
2.ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รับการปรับเปล่ียน
กระบวนการคิดและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไมใ่หไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด สามารถลด ละ 
เลิกยาเสพติดไมเ่ขา้ไป
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด     
3.ผู้เขา้รับการอบรมมี
ความพงึพอใจหลังการ
รับการอบรมไมน่อ้ย
กว่า ร้อยละ 80

1.การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาลดน้อยลง
หรือหมดไป
2.มีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพ
ภาคที่ 2 กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   
3.ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถลด ละ การใช้ยา
เสพติดจนสามารถหยุดหรือ
เลิกยาเสพติดได้ หรือไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก     
4. คืนคนดีกลับสู่สังคม 
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
ครอบครัว สังคม และเป็น
ก าลังในการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป
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8 ป ี2561 
โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (กจิกรรม
วันยาเสพติดโลก
 ๒๖ มถินุายน)

ป ี2561
๑.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายได้
ร่วมกนัแสดงพลังความ
สามคัคีและท าความดี 
กระตุ้นจติส านกึในการ
ส่งเสริมการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
๒.เพื่อใหท้กุภาคส่วนของ
สังคม เกดิความตระหนกัถงึ
โทษและพษิภยัจากยาเสพติด
 และเขา้มามส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดอยา่ง
จริงจงัและต่อเนื่อง
๓.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมาย  
ได้รับรู้และเหน็ถงึ
ความส าคัญของวันต่อต้านยา
เสพติดโลก (๒๖ มถินุายน) 
ร่วมแสดงพลังของคนในชาติ
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดใหห้มดส้ินไปอยา่ง
ยั่งยนื

ป ี2561
กลุ่มเปา้หมาย จ านวนทั้งส้ิน 
๓๐๐ คน ประกอบด้วย เยาวชน
และประชาชน ภาคีเครือขา่ย, 
อสม., กลุ่มสตรี ในจงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๓๐๐ คน

200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ป ี2561
๑.เชงิปริมาณ ร้อยละ 
๙๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
เขา้ร่วมกจิกรรมตาม
โครงการฯ
๒.เชงิคุณภาพ 
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
มั่นใจในกระบวนการ
ด าเนนิงานด้านการ
ปอ้งกนัยาเสพติด 
มคุีณลักษณะที่พงึ
ประสงค์เปน็แบบอยา่ง
ที่ดีงามของสังคม 
มคีวามพงึพอใจ 
ในระดับดี

๑.กลุ่มเปา้หมายได้
ร่วมกนัแสดงพลังความ
สามคัคีและท าความดี มี
จติส านกึในการส่งเสริม
การปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด
๒.ทกุภาคส่วนของสังคม 
เกดิความตระหนกัถงึ
โทษและพษิภยัจากยา
เสพติด และเขา้มามส่ีวน
ร่วมในการแกไ้ขปญัหายา
เสพติดอยา่งจริงจงัและ
ต่อเนื่อง
๓.กลุ่มเปา้หมายได้รับรู้
และเหน็ถงึความส าคัญ
ของวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (๒๖ มถินุายน) โดย
ร่วมแสดงพลังของคนใน
ชาติเพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดให้
หมดส้ินไปอยา่งยั่งยนื
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ป ึ2562-2565
โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการ
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด (กจิกรรม
วันยาเสพติดโลก
 ๒๖ มถินุายน)

ป ึ2562-2565
๑.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายได้
ร่วมกนัแสดงพลังความ
สามคัคีการท าความดี 
กระตุ้นจติส านกึในการ
ส่งเสริมการปอ้งกนั แกไ้ข
ปญัหายาเสพติด และเหน็ถงึ
ความส าคัญของวันต่อต้านยา
เสพติดโลก (๒๖ มถินุายน)
๒.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้เร่ืองโทษและพษิภยั
จากยาเสพติด และการ
ปอ้งกนั แกไ้ขปญัหายาเสพติด

ป ี2562-2565
จดัอบรม เร่ือง โทษ พษิ ภยั 
ของยาเสพติด และการปอ้งกนั 
แกป้ญัหายาเสพติด ใหแ้ก่
นกัเรียน เยาวชน ประชาชนภาคี
เครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่
จงัหวัด นครราชสีมา จ านวน 
๑,๐๐๐ คน

ป ึ2562-2565
๑.เชงิปริมาณ 
กลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วม
อบรม ไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ ๙๐
๒.เชงิคุณภาพ 
ผู้เขา้ร่วมอบรม มคีวาม
พงึพอใจต่อการด าเนนิ
โครงการฯ ในระดับดี 
ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐

ป ึ2562-2565
๑.กลุ่มเปา้หมายได้
ร่วมกนัแสดงพลังความ
สามคัคีการท าความดี 
กระตุ้นจติส านกึในการ
ส่งเสริมการปอ้งกนั 
แกไ้ขปญัหายาเสพติด 
และเหน็ถงึความส าคัญ
ของวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (๒๖ มถินุายน)
๒.กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้
เร่ืองโทษและพษิภยัจาก
ยาเสพติด และการ
ปอ้งกนั แกไ้ขปญัหายา
เสพติด
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9 โครงการรณรงค์
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE

๑.เพื่อสร้างกระแสค่านยิม 
การเปน็หนึ่งโดยไมต้่องพึ่งยา
เสพติด และเสริมสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัทางจติใจในกลุ่ม
เยาวชนไมใ่หยุ้่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด
2.เพื่อเปน็การส่งเสริม
สนบัสนนุการสร้าง พฒันา
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE และเครือขา่ยศูนย์
เพื่อนใจ  TO BE NUMBER
 ONE โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรมที่ ๑.การจดังาน
มหกรรมรวมพลสมาชกิ TO BE
 NUMBER ONE
๑.จดัประกวดผลการด าเนนิงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนใน
สังกดัองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา เขา้
ประกวดระดับจงัหวัด 
กลุ่มเปา้หมาย รวมทั้งส้ิน ๕๐๐ 
คน ดังนี้
๑) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังาน
ยาเสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE จ านวน ๔๐ 
โรงเรียนๆ ละ ๒ คน   รวม ๘๐ 
คน
๒) เด็ก เยาวชน สมาชกิชมรม 
TO BE NUMBER ONE  จ านวน
 ๔0 ชมรมๆละ 10 คน รวม ๔
00 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑.ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ
๑.๑ แกนน าชมรม TO 
BE NUMBER ONE  
เขา้ร่วมจ านวนไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ ๘๐
๒. ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ
๒.๑ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
มรีะดับความพงึพอใจ 
อยู่ในระดับดีไมนอยกว
ารอยละ ๘๐ 
๒.๒ มตัีวแทนโรงเรียน
ในสังกดั อบจ.นม. เขา้
ประกวดการ
ด าเนนิงานชมรม  TO 
BE NUMBER ONE 
ระดับจงัหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ
 อยา่งนอ้ย 2 ชมรม

๑. โรงเรียนในสังกดั อบจ.นม.
 เขา้ร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดมชีมรม TO BE 
NUMBER ONE และสมาชกิ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพิ่มมากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกดั อบจ.นม.
 มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การด าเนินงานของชมรม TO
 BE NUMBER ONE เพิ่มมาก
ขึ้น
๓. โรงเรียนในสังกดั 
อบจ.นม. เขา้ร่วมน าเสนอ
ผลงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONEในระดับ
จงัหวดั/ ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ/
ประเทศ เพิ่มมากขึ้น
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๓.เพื่อรณรงค์ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา
๔.เพื่อเปดิโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการด าเนนิงาน
ของชมรม TO BE NUMBER
 ONE โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา 

๓) กรรมการตัดสิน และ
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง  รวม  2๐ 
 คน
๒.จดัการแขง่ขนั TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE  เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนโรงเรียนในสังกดัองค
การบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา  เขา้แขง่ขนัระดับ
จงัหวัด 2 ประเภท คือรุ่น Pre -
Teenage อายรุะหว่าง ๙ – ๑๔
 ป ีและรุ่น Teenage อายุ
ระหว่าง ๑๔ – ๒๒ ป ี
กลุ่มเปา้หมาย รวมทั้งส้ิน  346
 คน ดังนี้
๑) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังาน
ยาเสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
จ านวน ๕๘ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน
   รวม 116 คน

๒.๓ มตัีวแทนโรงเรียน
ในสังกดั อบจ.นม.เขา้
แขง่ขนั TO BE TEEN 
DANCERCISE ระดับ
จงัหวัดประเภทใด 
ประเภทหนึ่งอยา่งนอ้ย 
 4 ชมรม
๒.๔ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สังกดั อบจ.นม. เขา้
ร่วมน าเสนอ/
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับจงัหวัด ระดับภาค
 /ประเทศ
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๒) เด็ก เยาวชน สมาชกิชมรม 
TO BE NUMBER ONE  จ านวน
  20 ชมรมๆละ 10 คน รวม 
200 คน 
๓) กรรมการตัดสิน  และเจาหน
าที่ที่เกี่ยวของ รวม  30 คน
กิจกรรมที่ ๒  ส่งตัวแทนชมรม 
TO BE NUMBER ONE  
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา เขา้
ร่วมแขง่ขนั ดังนี้
- ส่งตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา เขา้ร่วมประกวด
ผลการด าเนนิงานชมรม  TO BE
 NUMBER ONE
๑) ระดับจงัหวัด  กลุ่มเปา้หมาย
รวมทั้งส้ิน ๕๐ คน ได้แก ่
ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน พนกังานขบัรถ 
และเจา้หนา้ที่ที่เขา้ร่วม
โครงการฯ
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๒) ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 
กลุ่มเปา้หมายรวมทั้งส้ิน ๕๐ คน
 ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน 
พนกังานขบัรถ และเจา้หนา้ที่ที่
เขา้ร่วมโครงการฯ
๓) ระดับประเทศ 
กลุ่มเปา้หมายรวมทั้งส้ิน ๓๐ คน
 ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน 
พนกังานขบัรถ และเจา้หนา้ที่ที่
เขา้ร่วมโครงการฯ
 - ส่งตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา  เขา้ร่วมการ
แขง่ขนั TO BE NUMBER ONE
 TEEN DANCERCISE  
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๑) ระดับจงัหวัด  กลุ่มเปา้หมาย
รวมทั้งส้ิน ๑๐๐ คน ได้แก ่
ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน พนกังานขบัรถ 
และเจา้หนา้ที่ที่เขา้ร่วม
โครงการฯ
๒) ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 
กลุ่มเปา้หมายรวมทั้งส้ิน ๕๐ คน
 ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน 
พนกังานขบัรถ และเจา้หนา้ที่ที่
เขา้ร่วมโครงการฯ
๓) ระดับประเทศ 
กลุ่มเปา้หมายรวมทั้งส้ิน ๓๐ คน
 ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน 
พนกังานขบัรถ และเจา้หนา้ที่ที่
เขา้ร่วมโครงการฯ

16,238,980 15,050,000 14,550,000 14,550,000 14,550,000

9 7 6 6 6

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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