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คํานํา 
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นครราชสีมา   ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม 
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แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2561  
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล  ตามเจตนารมณท่ีมุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา  ท้ังหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถิ่น  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 
 มิถุนายน  2561 

 

 



 
 

สารบัญ  
   เร่ือง               หนา  

          บัญชีเปลี่ยนแปลง                                     1 
       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) ผ 07                           2      
   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข                     3 - 19 

    บัญชีเพิ่มเติม                 20 
  เอกสารประกอบ ยท.03 ผลผลิต/โครงการ                 21 - 31 
   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม) ผ 07                      32 - 33 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ 01           34 
  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ                 35 - 37 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา                 38 - 179 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม               180 - 185 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข               186 - 206 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา             207 - 208 
  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี               209 - 211 

   รายละเอียดโครงการอดุหนุน ผ 02          212 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา               213 - 219 

 บัญชีครุภัณฑ ผ 08            220 
   รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ                221 - 233 

  
 



1 
 

  
 

 
 

บัญชีเปลี่ยนแปลง 
  
 
 
 
 
 
 

 



(แบบ ผ.07)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.2  แผนงานสาธารณสุข 2 1,908,400 2 1,908,400 2 1,908,400 2 1,908,400 8 7,633,600

  2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 11,038,980 6 11,038,980 6 11,038,980 6 11,038,980 24 44,155,920

รวม 8 12,947,380 8 12,947,380 8 12,947,380 8 12,947,380 32 51,789,520

รวมทั้งส้ิน 8 12,947,380 8 12,947,380 8 12,947,380 8 12,947,380 32 51,789,520

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑๖ โครงการสงเสริม
การแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร
ทางเลือก

๑.เพื่อสงเสริมการแพทยแผน
ไทยในจังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
และทักษะในการใชประโยชน
จากสมุนไพร
๓.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถใชประโยชน
จากการออกกําลังกาย ฤาษี
ดัดตน และสามารถเปนผูนํา
การออกกําลังกายในชุมชนได

อบรม อสม. ,แกนนําดาน
สุขภาพและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน ๑๕๐ คน
๒ วัน ๑ คืน

204,200 204,200 204,200 204,200 ๑.อสม.,แกนนําดาน
สุขภาพ(กลุมเปาหมาย)
เขารวมการอบรมไม
นอยกวารอยละ ๘๐
๒.ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจอยูในระดับ ดี

๑.มีการสนับสนุนสงเสริม 
การแพทยแผนไทยในจังหวัด
นครราชสีมา
๒.พัฒนาศักยภาพความสามารถ
ของอสม.และแกนนําสุขภาพใน
ดานแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรทางเลือก 
๓.ผูเขาอบรมสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวดวย
สมุนไพรเมื่อเจ็บปวยไดถูกตอง
และปลอดภัย

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

        ขอความเดิม  (หนา 386) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑๖ โครงการสงเสริม
การแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร
ทางเลือก

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
และทักษะในการใช
ประโยชนจากการแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร
2.เพื่อสงเสริมการแพทยแผน
ไทยในจังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมใหกับ
1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา 
2.แกนนําสุขภาพชุมชน
3.ประชาชนทั่วไป  
4.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งสิ้น 300 คน 
จํานวน 2 รุน

408,400 408,400 408,400 408,400 1.มีผูเขารวมการ
อบรมไมนอยกวารอย
ละ 80
2.ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
ระดับดี

1.ผูเขาอบรมสามารถนํา
ความรูในการอบรมไปปรับใช
ดูแลตนเองและครอบครัวดวย
สมุนไพรเมื่อเจ็บปวยไดถูกตอง
และปลอดภัย
2.มีการสนับสนุนสงเสริม
การแพทยแผนไทยในจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 386) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑๘ โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
สังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

๑.เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา
มีความรู ความเขาใจ และมี
ความพรอมพัฒนาเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๒.เพื่อใหครูผูรับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข
๓.เพื่อใหนักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําโรงเรียน
เขาใจบทบาทของตนเอง 
สามารถดูแลผูอื่นได
๔.เพื่อพัฒนานักเรียนเปน
เยาวชนตนแบบดานสุขภาพ

บุคลากรดานการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ๕๘ 
โรงเรียน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรม ไมนอยกวา
รอยละ ๑๐๐
๒.กลุมเปาหมายมี
ความรูหลังการรับการ
อบรมมากขึ้น ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
๓.กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ ๘๐
๔.สถานศึกษาในสังกัดฯ
 สมัครเขารวมรับการ
ประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในระดับ
ที่สูงขึ้นไมนอยกวารอย
ละ ๕๐

๑.สถานศึกษามีความพรอมกาว
สูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๒.ครูอนามัยโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ มีความมั่นในใน
การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
๓.นักเรียนแกนนําดานสุขภาพ 
เขาใจบทบาทและสามารถให
คําแนะนําผูอื่นได
๔.นักเรียนแกนนําดานสุขภาพ 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เปน
เยาวชนตนแบบดานสุขภาพ

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 388) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑๘ โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
สังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพ่ืออบรมนักเรียนใหมีความ
เขาใจบทบาทของแกนนํา
สุขภาพโรงเรียน สามารถ
ทํางานดานสาธารณสุขใน
โรงเรียน ดูแลตนเองได ให
คําแนะนําที่ถูกตองแกเพ่ือน
นักเรียนในโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ใหเปนเยาวชนตนแบบที่ดี ทั้ง
รางกาย จิตใจ สังคม และ
ปญญา
3.เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เขมแข็ง สามารถนําความรู
และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม
4.เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงตน
เปนพุทธมามกะตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา 
จํานวน 58 โรงเรียนๆ ละ 15
 คน รวมทั้งสิ้น 870 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/
เกี่ยวของ จํานวน 40 คน/รุน 
รวม 200 คน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมไมนอยกวา
รอยละ 100
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรูหลังรับการ
อบรมมากขึ้นไมนอย
กวารอยละ 80
3.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.นักเรียนมีความเขาใจบทบาท
และสามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําที่ถูกตอง
แกเพื่อน ครอบครัวและชุมชน
2.นักเรียนแกนนําดานสุขภาพใน
โรงเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหเปนเยาวชนตนแบบที่ดี ทั้ง
รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง ตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา สามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
อยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติ
ตนเปนพุทธมามะกะ เปน
ตัวอยางที่ดีใหกับเพ่ือน ครอบครัว
 ชุมชน

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 388) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข)

๑.เพื่อลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา
๒.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในและนอก
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง
และย่ังยืน
๓.เปนแหลงเรียนรูใหแก
สถานศึกษาในการนําไป
พัฒนาและสรางระบบการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดอบายมุขปจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่

๑.สถานศึกษาทุกแหงสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาเขารวมโครงการ
และรับการประเมินผลประจําป
เพื่อประกาศใหเปนสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๒.ผูนําชุมชนผูนําทองถิ่นผูนํา
ทางศาสนาในชุมชนทุกแหง
สถานศึกษาตั้งอยูในชุมชนให
การสนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาที่เขา
รวมโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ผานเกณฑ
๒.รอยละของสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
มาตรการเฝาระวัง 
สถานศึกษาดําเนินการจัด
ใหมีนักเรียน นักศึกษาเพื่อ
เฝาระวังไมมีการแพร
ระบาดของยาเสพติด จัด
ระเบียบพื้นที่เสี่ยงและมี
การขจัดปจจัยเสี่ยงพื้นท่ี
อับโดยจัดสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการ
ไปเกี่ยวของกันยาเสพติด

๑.นักเรียนและบุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสารูจัก
เสียสละไมไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒.สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีระบบดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน
๓.สถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรู
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจํา
อําเภอ ในการศึกษาดูงานและ
เปนแหลงเรียนรู

กองสาธารณสุข

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

        ขอความเดิม  (หนา 392) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๒ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข)

๑.เพื่อลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
รอบสถานศึกษา
๒.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในและนอก
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง
และย่ังยืน
๓.เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแก
สถานศึกษาในการนําไป
พัฒนาและสรางระบบการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดอบายมุขปจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่

จัดอบรมกลุมเปาหมาย จํานวน 
260 คน ประกอบดวย
วันที่ 1 จํานวน 260 คน
 -ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 
58 คน
 -ครูผูรับผิดชอบดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาแหงละ 3 คน จํานวน 
174 คน
 -ผูบริหาร, แขกผูมีเกียรต,ิวิทยากร,
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ในการฝกอบรมและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 28 
คน 
วันที่ 2 จํานวน 200 คน
 -ครูผูรับผิดชอบดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาๆ ละ 3 คน จํานวน 
174 คน
 -วิทยากร,เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ฝกอบรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 26 คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
 -กลุมเปาหมายที่ไดรับ
การอบรมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับไมนอยกวา
รอยละ 80
 -กลุมเปาหมายเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 90
เชิงคุณภาพ
 -ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบมีความ
มั่นใจในกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคเปนแบบอยาง
ที่ดีงามของสังคม
 -สถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครราชสีมาผานเกณฑ
ขั้นพื้นฐานในการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ในระดับดีขึ้นไป

1.นักเรียนและบุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสารูจัก
เสียสละไมไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดและอบายมุขและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
2.สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีระบบดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและอบายมุขอยางเขมแข็ง
ตอเนื่องและยั่งยืน
3.สถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เปนแหลงเรียนรูโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 392) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๓ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(กิจกรรมคาย
ธรรมะ "เยาวชน
สดใสหัวใจ
หางไกลยาเสพติด
และอบายมุข")

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชน 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทักษะทางความคิด  สราง
ภูมิคุมกันทางดานรางกาย
จิตใจใหกับเยาวชน ปองกัน
ตนเองไมเขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด ไมตกเปนทาสของ
อบายมุขดวยวิถีแหงหลักธรรม

ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็ก
นักเรียน/เยาวชน ในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑.ผลผลิต ( Out Put )
ผูเขาอบรมไดตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติดและรูจักวิธีการ
ปองกันใหหางไกลจากยา
เสพติด
๒.ผลลัพธ ( Out Come )
ผูเขาอบรมมีพฤติกรรม
ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
 สามารถปฏิบัติตนใน
แนวทางที่ถูกตอง 
เหมาะสมตามหลักธรรม
ทางศาสนา  และเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอื่นทั้ง
ในสถานศึกษาและชุมชน

เด็กนักเรียน/เยาวชน ไดรับการ
สรางภูมิคุมกัน สามารถปองกัน
ตนเองไมเขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 393) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๓ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(กิจกรรมคาย
ธรรมะ "เยาวชน
สดใสหัวใจ
หางไกลยาเสพติด
และอบายมุข")

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชน 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทักษะทางความคิด สราง
ภูมิคุมกันทางดานรางกาย
จิตใจ ปองกันตนเองไมเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด ไมตก
เปนทาสของอบายมุขดวยวิถี
แหงหลักธรรม

จัดอบรมตัวแทนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และตัวแทน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมา จํานวน 21 รุนๆ 
ละ 3 วัน 2 คืน รวมทั้งสิ้น 
4,190 คน
 1.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
 จํานวน 58 โรงเรียนๆ ละ 10 
คน รวม 580 คน
 2.เด็กนักเรียน/เยาวชน 
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
 จํานวน 58 โรงเรียนๆ ละ 55 
คน รวม 3,190 คน
 3.ผูบริหาร,แขกผูมีเกียรติ, 
วิทยากร,เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ฝกอบรม และผูที่มีสวนเก่ียวของ
 ฯลฯ จํานวน 420 คน

๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐  เชิงปริมาณ
 -มีผูเขารับการอบรม
ตามโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80
 -ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีไมนอยกวารอย
ละ 80
เชิงคุณภาพ
 -ผูเขาอบรมตระหนัก
เก่ียวกับโทษภัยของยา
เสพติด ไมเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด สามารถ
ปฏิบัติตนในแนวทางที่
ถูกตองเหมาะสม ตาม
หลักธรรมทางศาสนา
และเปนแบบอยางที่ดี
แกผูอื่นทั้งในสถานศึกษา
 และชุมชน

1.เด็กนักเรียน/เยาวชนไดรับ
การสรางภูมิคุมกัน สามารถ
ปองกันตนเอง ไมเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด
2.ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของกลุมเปาหมายและเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหายา
เสพติดอยางบูรณาการ

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 393) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๔ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(สนับสนุนการ
สรางและพัฒนา
เครือขายศูนย
เพื่อนใจวัยรุน TO
 BE NUMBER 
ONE) 

๑.เพื่อสรางกระแสและ
กระตุนการดําเนินงาน ดาน
การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในกลุมเยาวชนใน
สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE
๒.เพื่อเปดโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดําเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
 โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

กลุมเปาหมาย จํานวน ๔๕๐ คน
 ดังนี้ 
 ๑.สมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
๓๐๐ คน
 ๒.ผูบริหารสถานศึกษา, 
อาจารยและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน ๑๕๐ คน

๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๑.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวม
กิจกรรม จํานวนไมนอยกวา
 รอยละ ๘๐ ของ
กลุมเปาหมาย
๒.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๒.๑ สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ไม
นอยกวารอยละ ๙๐ ของ
สถานศึกษาสังกัด
๒.๒ มีสมาชิกชมรม TO BE
 NUMBER ONE ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดในสังกัด

๑. โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
เขารวมกิจกรรมดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดตาม มี
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
และสมาชิกชมรม เพิ่มมากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ดําเนินงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น
๓.โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขารวม
ประกวดผลงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 394) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๔ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(สนับสนุนการ
สรางและพัฒนา
เครือขายศูนย
เพื่อนใจวัยรุน TO
 BE NUMBER 
ONE) 

1.เพื่อสรางกระแสและกระตุน
การดําเนินงาน ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
กลุมเยาวชนในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตาม
แนวทางโครงการ TO BE 
NUMBER ONE
2.เพื่อเปดโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดําเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
3.เพ่ือพัฒนาเครือขายชมรม 
TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมาสูความเปนใน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ประเทศ

ดําเนินงาน 2 กิจกรรม
1.คายพัฒนาทักษะชีวิตและ
เครือขาย TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา จํานวน 250 คน
2.คายพัฒนาแกนนํา
อาสาสมัคร TO BE NUMBER
 ONE (TO BE NUMBER 
ONE CAMP FOR LEADERS)
 สําหรับสมาชิกแกนนําใน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
 และศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา 
จํานวน 260 คน

๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ ๘๘๘,๙๘๐ เชิงปริมาณ
1.ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับ
ความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี 
จํานวนไมนอยกวารอยละ 
80 ของกลุมเปาหมาย
2.แกนนําชมรมฯ และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
 ONE ในสถานศึกษาสังกัด 
อบจ.นครราชสีมาเขารวม
จํานวนไมนอยกวารอยละ 
80 ของกลุมเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครราชสีมา จัดตั้งชมรม TO
 BE NUMBER ONE ไมนอย
กวารอยละ 90 
2.มีสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดในสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา
3.ชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา เขารวม
นําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
ประเทศ

๑.โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขารวม
กิจกรรมดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตาม มีชมรม TO 
BE NUMBER ONE และสมาชิก
ชมรม เพิ่มมากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ดําเนินงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น
๓.โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขารวม
นําเสนอผลงานของชมรม TO BE
 NUMBER ONE ในระดับ
จังหวัด/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 394) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๕ โครงการสนับสนุน
การสรางและ
พัฒนาเครือขาย
ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
 “ TO BE 
NUMBER ONE” 
(แกนนําเพื่อนใจ
วัยรุน )

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
วัยรุน (นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่
สาธารณสุข)ใหมีความรู ความ
เขาใจในระบบดูแลชวยเหลือเด็ก
วัยเรียนและวัยรุนใน
สถานศึกษาชุมชนและรวมกัน
วางแผนการดําเนินงานทั้ง
เครือขายสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล,โรงเรียน,ชุมชน
และสามารถปองกันพฤติกรรม
เสี่ยงอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒.เพื่อใหแกนนําวัยรุนมี
ความสามารถในการเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง/มีปญหาและ
สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม
ความฉลาดทางอารมณหรือ
ทักษะชีวิตได
๓.เพื่อใหผูเขารับการอบรม
สามารถใหการดูแลและ
ชวยเหลือเบื้องตนและสงตอตาม
ระบบได
๔.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการ
ปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยง

แกนนําวัยรุน ประกอบดวย
นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่สาธารณสุข 
โรงเรียนกุดจิกวิทยาอําเภอ สูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ดังนี้ 
๑.นักเรียนแกนนํา ชั้นละ ๕ คน 
ใน ๖ สายชั้น จํานวน ๓๐ คน 
๒.ครูแนะแนว ครูฝายปกครอง 
และครูประจําชั้นและผูเกี่ยวของ  
จํานวน ๑๐ คน
๓.ผูนําชุมชนและผูปกครอง 
จํานวน ๑๐ คน
๔.เจาหนาที่สาธารณสุขเปนคู
เครือขายของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลอําเภอ  จํานวน  ๒ 
คน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล จํานวน ๒ คน
- สาธารณสุขอําเภอ  จํานวน ๑ คน
๕. ศูนยประสานงาน  จํานวน ๑ 
คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑. ดานปริมาณ
๑.๑ ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 
อยูในระดับดีมาก รอยละ
 ๘๕ 
๑.๒ ผูเขารวมอบรม เรื่อง
 พัฒนาแกนนําวัยรุนตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีความรูเพิ่ม 
รอยละ ๘๕ 
๑.๓ กลุมเปาหมายเขา
รับการอบรม รอยละ ๙๐ 
๒. ดานคุณภาพ
๒.๑ มีแผนการ
ดําเนินงานสุขภาพจิต
วัยรุน จํานวน ๑ เรื่อง
๒.๒ มีโปรแกรมเพื่อมาใช
ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
วัยรุนได จํานวน ๑ 
โปรแกรม
๒.๓ มีขอมูลสุขภาพวัยรุน
ในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๑.เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีทักษะ สามารถ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยง การ
ตั้งครรภในวัยเรียน ความรุนแรง
 และยาเสพติดอื่นๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๒.มีแผนการดําเนินงาน
สุขภาพจิตวัยรุน จํานวน ๑ เรื่อง
๓.มีโปรแกรมเพื่อมาใชในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและเฝา
ระวังปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กวัยรุนได จํานวน ๑ โปรแกรม
๔.มีขอมูลสุขภาพวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 395) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๕ โครงการสนับสนุน
การสรางและ
พัฒนาเครือขาย
ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
 “ TO BE 
NUMBER ONE” 
(แกนนําเพื่อนใจ
วัยรุน )

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
วัยรุน (นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่
สาธารณสุข)ใหมีความรู ความ
เขาใจในระบบดูแลชวยเหลือเด็ก
วัยเรียนและวัยรุนใน
สถานศึกษาชุมชนและรวมกัน
วางแผนการดําเนินงานทั้ง
เครือขายสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล,โรงเรียน,ชุมชน
และสามารถปองกันพฤติกรรม
เสี่ยงอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒.เพื่อใหแกนนําวัยรุนมี
ความสามารถในการเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง/มีปญหาและ
สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม
ความฉลาดทางอารมณหรือ
ทักษะชีวิตได
๓.เพื่อใหผูเขารับการอบรม
สามารถใหการดูแลและ
ชวยเหลือเบื้องตนและสงตอตาม
ระบบได
๔.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการ
ปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยง

แกนนําวัยรุน ประกอบดวย
นักเรียน/ครู/ผูนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่สาธารณสุข 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ดังนี้ 
1.นักเรียนแกนนําชั้นละ 5 คน ใน
 6 สายชั้น จํานวน 30 คน 
2.ครูแนะแนว ครูฝายปกครอง 
และครูประจําชั้นและผูเกี่ยวของ 
จํานวน 10 คน
3.ผูนําชุมชนและผูปกครอง 
จํานวน 10 คน
4.เจาหนาที่สาธารณสุขเปนคู
เครือขายของโรงเรียนสังกัด อบจ.
นครราชสีมา 
-โรงพยาบาลอําเภอ จํานวน 2 คน
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล จํานวน 2 คน
- สาธารณสุขอําเภอ จํานวน 1 คน
5.ศูนยประสานงาน จํานวน 1 คน
6.วิทยากรและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ จํานวน 18 คน
7.ผูบริการและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 84 คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.ดานปริมาณ
๑.๑ ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 
อยูในระดับดีมาก รอยละ
 85 
๑.๒ ผูเขารวมอบรม เรื่อง
 พัฒนาแกนนําวัยรุนตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีความรูเพิ่ม 
รอยละ 85 
๑.๓ กลุมเปาหมายเขา
รับการอบรม รอยละ 90 
๒.ดานคุณภาพ
๒.๑ มีแผนการ
ดําเนินงานสุขภาพจิต
วัยรุน จํานวน 1 เรื่อง
๒.๒ มีโปรแกรมเพื่อมาใช
ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
วัยรุนได จํานวน 1 
โปรแกรม
๒.๓ มีขอมูลสุขภาพวัยรุน
ในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๑.เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีทักษะ สามารถ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยง การ
ตั้งครรภในวัยเรียน ความรุนแรง
 และยาเสพติดอื่นๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๒.มีแผนการดําเนินงาน
สุขภาพจิตวัยรุน จํานวน ๑ เรื่อง
๓.มีโปรแกรมเพื่อมาใชในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและเฝา
ระวังปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กวัยรุนได จํานวน ๑ โปรแกรม
๔.มีขอมูลสุขภาพวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 395) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

14



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๖ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(คายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา)

๑.เพื่อเปนการกํากับ ควบคุม
การแพรระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
๒.เพื่อใหปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมใหแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมและมีแรงกระตุนให
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายใน
การดําเนินชีวิต 
๓.เพื่อคืนคนดีกลับสูสังคม 
เปนขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

กลุมเปาหมาย นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑.มีการบูรณาการ
ระหวางสวนราชการที่
เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
๒.ผูเขารวมโครงการ
ไดรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด 
๓.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอย
กวารอยละ ๘๐

๑.การแพรระบาดของยาเสพติด
ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาลด
นอยลงหรือหมดไป
๒.มีการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานตางๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมากับองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๓.ผูเขารับการอบรม สามารถ ลด
 ละ การใชยาเสพติดจนสามารถ
หยุดหรือเลิกยาเสพติดได หรือไม
ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
๔.คืนคนดีกลับสูสังคม เปนขวัญ
และกําลังใจใหกับครอบครัว 
สังคม และเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 396) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๖ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(คายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา)

1.เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดใหกับเด็ก เยาวชน
ในสถานศึกษาใหมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับโทษ พิษ
ภัยของยาเสพติด
2.เพ่ือควบคุมและลดปจจัย
เสี่ยงในพ้ืนที่โดยการเฝาระวัง 
ดูแลเด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาไมใหเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด โดย
การสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
สถานศึกษา
3.เพ่ือจัดซื้อชุดทดสอบหาสาร
เสพติดในปสสาวะชนิดตลับ 
ประเภทสารเมทแอมเฟตามีน 
ในการตรวจคัดกรอง เด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
โอกาสเสี่ยงตอปญหายาเสพติด

1.ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา แขกผูมีเกียรติ 
วิทยากร เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใน
การฝกอบรมและผุที่มีสวน
เกี่ยวของ จํานวน 3,600 คน
2.เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
ระดับ ม.1-6 จํานวน 
31,585 คน
3.เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่
ตรวจคัดกรองพบสารเสพติด 
จํานวนประมาณ 100 คน
4.จัดซื้อชุดทดสอบหาสารเสพ
ติดในปสสาวะชนิดตลับ 
ประเภทสารเมทแอมเฟตามีน 
จํานวน 95,000 ชุด

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
1.กลุมเปาหมายเขา
รับการอบรมตาม
หลักสูตรไมนอยกวา
รอยละ 95
2.ตรวจคัดกรอง
กลุมเปาหมายไมนอย
กวารอยละ 80
3.จัดซื้อชุดทดสอบหา
สารเสพติดในปสสาวะ
ชนิดตลับ ประเภทสาร
เมทแอมเฟตามีน 
จํานวน 95,000 ชุด
เชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80

1.การแพรระบาดของปญหายา
เสพติดในพื้นที่ลดลง เด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษามี
กิจกรรมตางๆ รวมกัน รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
2.มีการบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงานตางๆ
 ในจังหวัดนครราชสีมากับ 
อบจ.นครราชสีมาในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
3.เยาวชนในสถานศึกษามี
ภูมิคุมกันยาเสพติด มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษ พิษ
ภัยของยาเสพติด
4.เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด อบจ.นครราชสีมาไดรับ
การตรวจคัดกรอง

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 396) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

4.เพื่อใหเด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอปญหายาเสพติด
(เยาวชนในสถานศึกษาที่
ตรวจคัดกรองพบสารเสพ
ติด)ปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม ใหลด ละ เลิกยา
เสพติด ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

2.สถานการณการแพร
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลง
3.มีการบูรณาการ
ระหวางสวนราชการท่ี
เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
4.ผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด
5.เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาสังกัด อบจ.
นครราชสีมาไดรับการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติด

5.เยาวชนในสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอปญหายา
เสพติดไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกระบวนความคิด 
ทัศนคติ คานิยม ตลอดจน
พฤติกรรมไมเหมาะสม ใหลด 
ละเลิกยาเสพติด ไมเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
6.คืนคนดีกลับสูสังคม เปน
ขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๗ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(หลักสูตร คาย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพยา
เสพติด)

๑.เพื่อเปนการกํากับ ควบคุม
การแพรระบาดของยาเสพติด 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อใหปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมใหแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมและมีแรงกระตุนให
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายใน
การดําเนินชีวิตที่วางไว  
๓.เพื่อคืนคนดีกลับสูสังคม 
เปนขวัญและกําลังใจใหกับ
ครอบครัว สังคม และเปน
กําลังในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

กลุมเปาหมาย จํานวน ๒ รุนๆ 
ละ ๑๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ 
คน แยกไดดังนี้
๑.ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
เยาวชน/ประชาชนที่ไดรับเกณฑ
เขามาเปนทหารกองประจําการ
 คัดกรองวาเปนผูเสพยาเสพติด 
รุนละ ๑๐๐ คน
๒.วิทยากร ครูฝกทหาร (ผูคุม) 
เจาหนาที่คายฯ แขกผูมีเกียรติ 
ผูติดตาม ผูสังเกตการณ 
ศอ.ปส.ชอน. เจาหนาที่ อบจ.
นครราชสีมา เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ รุนละ ๓๐ คน  

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 1.มีการสนับสนุนสวน
ราชการที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด
2.ผูเขารับการอบรม
ไดรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด 
3.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอยกวา
 รอยละ ๘๐

๑.การแพรระบาดของยาเสพติด
 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ลดนอยลงหรือหมดไป
๒.มีการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางกองทัพภาคที่ ๒ กับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
๓.ผูเขารับการอบรม สามารถ 
ลด ละ การใชยาเสพติดจน
สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติด
ได  หรือไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอีก
๔.คืนคนดีกลับสูสังคม เปนขวัญ
และกําลังใจใหกับครอบครัว 
สังคม และเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม  (หนา 397) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๗ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
(หลักสูตร คาย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพยา
เสพติด)

1.เพื่อเปนการกํากับ ควบคุม
การแพรระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อใหปรับเปลี่ยนกระบวน
ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมใหแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมและมีแรงกระตุนให
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายใน
การดําเนินชีวิตที่วางไว  
3.เพื่อใหกลุมเปาหมายลด 
ละ เลิกยาเสพติดไมเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด เปนการ
คืนคนดีกลับสูสังคม และ
เปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
4.เพื่อเปนการปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งเปนการปองกัน
ปญหาอาชญากรรมจากผู
เสพยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

กลุมเปาหมาย จํานวน 2 รุนๆ
 ละ 130 คน รวมทั้งสิ้น 260
 คน แยกไดดังนี้
1.ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
เยาวชน ประชาชนที่ไดรับคัด
กรองวาเปนผูเสพยาเสพติด
หรือที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
รุนละ 100 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติ 
ผูติดตาม ผูสังเกตการณ 
เจาหนาที่ อบจ.นม. เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รุนละ 30 คน  

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 1.มีการสนับสนุนสวน
ราชการที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด
2.ผูเขารับการอบรม
ไดรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด สามารถลด ละ
 เลิกยาเสพติดไมเขา
ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
3.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอยกวา
 รอยละ ๘๐

1.การแพรระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลด
นอยลงหรือหมดไป
2.มีการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางกองทัพภาคที่ ๒ กับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
3.ผูเขารับการอบรม สามารถ 
ลด ละ การใชยาเสพติดจน
สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติด
ได หรือไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอีก 
4.คืนคนดีกลับสูสังคม เปนขวัญ
และกําลังใจใหกับครอบครัว 
สังคม และเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 397) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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  เอกสารประกอบ ยท.03 ผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําร ิ

1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและความสุขของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

1.จัดซื้อเกาอีพ้ลาสติก สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2.สงเสรมิความเปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ(งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
3.สงเสรมิความเปนเลิศดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ(งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ) 

4.สงเสรมิพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ (การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. แหงประเทศไทย ระดับประเทศ) 

5.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนกฤษณาวิทยา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

7.ซอมแซมอาคารเรียน โรงเรยีนกฤษณาวิทยา 

8.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 

9.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

10.ปรับระดับพื้นเทคอนกรตี ชั้นที ่1 พรอมปูกระเบื้องเคลือบ อาคาร 108 ล. โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา 

11.กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

12.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 

13.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนกุดจิกวิทยา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

14.ปรับปรุงอาคารเรียน (ติดตั้งประต-ูหนาตางอลูมเินียม) โรงเรียนกุดจิกวิทยา 

15.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 

16.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเขาใหญพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

17.ปรับปรุงระบบไฟฟาโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

18.ปรับปรุงหองประชุม โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
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19.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

20.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนครบรุี (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

21.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบโรงเรยีนครบรุ ี

22.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนครบุร ี

23.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองไผวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจดัการศกึษา) 

24.ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนคลองไผวิทยา 

25.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนคลองไผวิทยา 

26.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา) 

27.กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

28.ซอมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

29.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

30.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

31.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ โรงเรียนเฉลยีงพิทยาคม 

32.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

33.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนชองแมววิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

34.ซอมแซมอาคารเรียน 106 ต โรงเรียนชองแมววิทยาคม 

35.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนชองแมววิทยาคม 

36.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพลพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

37.ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ (กั้นหองสํานักงานและหองสมุดอาคารเรยีน 1) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

38.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 

39.คาใชจายสนับสนุนในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดานเกวียนวิทยา(สงเสรมิศักยภาพการจดัการศึกษา)  

40.ปรับปรุงหอประชุม(ตดิตั้งประตู วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟกกระจกใส) โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 

41.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
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42.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนตลาดไทรพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

43.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

44.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

45.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา นครราชสมีา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

46.ปรับปรุงหองน้ําชาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา 

47.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา 

48.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนโตนดพิทยาคม(สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

49.ติดตั้งแผงตาขายเหล็กกันนก อาคารเรยีน 4 ชั้น ใตถุนโลง โรงเรียนโตนดพิทยาคม 

50.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนโตนดพิทยาคม 

51.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนทัพรั้งพิทยาคม(สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

52.กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) โรงเรยีนทัพรั้งพิทยาคม 

53.ปรับปรุงซอมแซมอาคาร (ค) โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

54.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

55.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนเทพารักษราชวิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

56.กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

57.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน 108 ล  โรงเรียนเทพารักษราชวทิยาคม 

58.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

59.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรอุุปถัมภ (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

60.บานพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 

61.งานกอประปาหอถังสูง  โครงเหล็กขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถังเก็บน้ําขนาด 2.5 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก) พรอมระบบกรองน้ํา 

62.ปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนโนนไทยครุุอุปถัมภ  

63.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 

64.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนโนนไทยครุุอุปถัมภ 2 (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 
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65.ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 

66.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 

67.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวลาย (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

68.ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบัวลาย 

69.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบัวลาย 

70.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

71.กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนบัวใหญ 

72.ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าหองสวมอาคารหอประชุม 59 ป โรงเรียนบัวใหญ 

73.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบัวใหญ 

74.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานใหญพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

75.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

76.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

77.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนบานใหมพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

78.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 

79.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 

80.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนประทาย (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา)  

81.กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนประทาย 

82.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ  โรงเรียนประทาย 

83.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  โรงเรียนประทาย 

84.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนปรางคทองวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

85.กอสรางสนามฟุตซอล คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนปรางคทองวิทยา 

86.ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 216 ค  

87.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  โรงเรียนปรางคทองวิทยา 
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88.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

89.ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 216 ล. 

90.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

91.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนปากชอง 2 (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)   

92.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน ค 

93.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  โรงเรียนปากชอง 2 

94.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนปากชองพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)   

95.ทาสีอาคารเรยีน 216 ล. โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
96.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  โรงเรียนปากชองพิทยาคม 

97.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนพระทองคําวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา)  

98.กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนพระทองคําวิทยา  

99.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน 1 (106 ต) 

100.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนพระทองคําวิทยา 

101.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะคาวทิยา (สงเสรมิศักยภาพการจดัการศึกษา)  

102.ปรับปรุงหองน้ํานักเรยีน โรงเรียนมะคาวิทยา 

103.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนมะคาวิทยา 

104.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบงึปรือ (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา)  

105.กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรยีนมัธยมบึงปรือ 

106.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

107.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

108.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา)  

109.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร โรงเรยีนประดูวฒันา 

110.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนประดูวัฒนา 
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111.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณปรสิุทฺโธ  (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

112.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวรโรงเรยีนมัธยมหลวงพอคูณปรสิุทฺโธ 

113.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณปรสิุทฺโธ 

114.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

115.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 

116.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 

117.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

118.ปรับปรุงซอมแซมอาคาร โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

119.สรางรั้วโรงเรยีน ยาว ๑๗๐ เมตร โรงเรยีนเมืองยางศึกษา 

120.โครงการกอสรางทางเดินเทาพรอมหลังคาคลุม  

121.ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

122.ปรับปรุงอาคารเรียน  216 ล โรงเรยีนเมืองยางศึกษา 

123.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

124.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

125.ปรับปรุงซอมแซม ทาสีอาคารโรงฝกงาน แบบ ปบบ 102/27  จํานวน 2 หลัง โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 

126.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนลาํพระเพลิงพิทยาคม 

127.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ําเขยีวพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

128.โครงการซอมแซมปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 

129.โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 

130.ซอมแซมปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 

131.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 

132.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโปงพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา) 

133.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร โรงเรยีนวังโปงพิทยาคม 
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134.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 

135.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

136.ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 

137.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 

138.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา)  

139.ปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค 100/27 โรงเรียนวังรางพิทยาคม                

140.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวังรางพิทยาคม        

141.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพทิยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

142.ซอมแซมปรับปรุงอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

143.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

144.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

145.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวดัประชานมิิตร 

146.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวัดประชานิมติร 

147.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา)  

148.ปรับปรุงซอมแซมเวทีและหองประชุม อาคารเรียน ก โรงเรียนสองครพิทยาคม 

149.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสองครพิทยาคม 

150.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

151.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงฝกงาน) โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

152.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

153.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสาหรายวิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

154.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

155.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

156.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 
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157.บานพักครู อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 

158.ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น พรอมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน 5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวสัดิผ์ดุงวิทยา" 

159.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสคีิ้ว "สวัสดิผ์ดุงวิทยา" 

160.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

161.ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

162.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสคีิ้ววิทยาคาร 

163.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

164.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน บานทองกวาว โรงเรียนสีคิว้หนองหญาขาว 

165.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสคีิ้วหนองหญาขาว 

166.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุขไพบลูยวิริยะวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

167.ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. แบบเบ็ดเสรจ็ ข โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

168.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

169.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสูงเนิน (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา) 

170.ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตอเติมหลังคาเอนกประสงค) โรงเรียนสูงเนิน 

171.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสูงเนิน 

172.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

173.ซอมแซมอาคารเรยีนเบ็ดเสร็จ ก โรงเรยีนหนองขามพิทยาคม 

174.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

175.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

176.ทาสีอาคารเรียน 216 ล อาคารเรยีน 1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

177.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

178.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

179.ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
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180.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

181.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม(สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

182.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

183.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

184.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

185.ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 

186.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 

187.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค (สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) 

188.ปรับปรุงหองเรียน  อาคาร 108 ล โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 

189.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 

190.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา (สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา) 

191.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1 (108 ล) โรงเรียนหวยลึกผดงุวิทยา 

192.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

193.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหินดาดวิทยา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

194.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนหินดาดวิทยา 

195.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนหินดาดวิทยา 

196.สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพวิทยา (สงเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา) 

197.ปรับปรุงตอเติมชายคา (อาคาร 216 ล) โรงเรียนอรพิมพวิทยา 

198.คาใชจายในการจางพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนอรพิมพวิทยา 

199.โครงการตดิตั้งหมอแปลงไฟฟาและปรับปรุงระบบแรงต่ํา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

200.โครงการขยายเขตแรงสูงติดตั้งหมอแปลงไฟฟาเพ่ิมเตมิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสมีา  

201. ขยายเขตเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 

202. ขยายเขตเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟาโรงเรียนวัดประชานิมติร 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

1. โครงการสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปดานการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไป อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสมีา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดนครราชสมีา 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง อําเภอวังน้ําเขียว 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสขุ 

2.๒ แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการสงเสรมิสุขภาพตาและปองกันภาวะผดิปกติของการมองเห็น 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนินงานการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. โครงการสงเสรมิการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภ ในกลุมวัยรุนและแกไขปญหาอนามัยเจรญิพันธุ ในพ้ืนที่อําเภอปกธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและควบคมุโรคติดตอประจําถิ่นอําเภอบานเหลื่อมจังหวัดนครราชสมีา 

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชวยชีวิตในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

6. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเดิน-วิ่ง "Koratpao Fun Run" 

7. โครงการสงเสรมิการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภในกลุมวยัรุนและแกไขปญหาอนามัยเจรญิพันธุ ในพ้ืนที่ อําเภอโชคชัย และ
อําเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 

8. โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการสรางทักษะชีวิตแกนนําวัยรุนในระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

9. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอครบุร ี

10. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน "คืนเอวใหองคกร" 

11. โครงการจติดี๊ ดี มีสุข สนุกกับการทํางาน 
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2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการสงเสรมิสุขภาพและอนามัยกลุมโรค NCDs สําหรับประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสมีา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน อําเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

5. โครงการสงเสรมิและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปพืน้ที่อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสมีา 

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัใหแกนักทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด "หลักสูตรบทบาทผูนําที่ดีในยคุ Thailand 4.0" 

2. โครงการเผยแพรกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแกบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา 



(แบบ ผ.07)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 3,191,561 1 3,191,561 1 3,191,561 1 3,191,561 4 12,766,244

รวม 1 3,191,561 1 3,191,561 1 3,191,561 1 3,191,561 4 12,766,244

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

  2.1  แผนงานการศึกษา 201 104,103,862.91 121 70,970,000 121 70,970,000 121 70,970,000 564 317,013,862.91

รวม 201 104,103,862.91 121 70,970,000 121 70,970,000 121 70,970,000 564 317,013,862.91

  2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

  2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4,013,870 1 150,950 1 150,950 1 150,950 7 4,466,720

รวม 5 5,013,870 2 1,150,950 2 1,150,950 2 1,150,950 11 8,466,720

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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(แบบ ผ.07)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

  2.2  แผนงานสาธารณสุข 11 12,008,845 10 15,108,845 10 15,108,845 10 15,108,845 41 57,335,380

  2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 6,844,700 5 6,844,700 5 6,844,700 5 6,844,700 20 27,378,800

รวม 16 18,853,545 15 21,953,545 15 21,953,545 15 21,953,545 61 84,714,180

 2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1 1,718,720 0 0 0 0 0 0 1 1,718,720

รวม 1 1,718,720 0 0 0 0 0 0 1 1,718,720

  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 1,314,600 0 0 0 0 2 1,314,600

รวม 0 0 2 1,314,600 0 0 0 0 2 1,314,600

รวมทั้งส้ิน 224 132,881,558.91 141 98,580,656 139 97,266,056 139 97,266,056 643 425,994,326.91

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) 
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาลําน้ํากับชีวิต
บนวิถีแหงความ
พอเพียง เพื่อ
ประโยชนและ
ความสุขของ
ประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
2.เพื่อสืบสาน รักษา ตอ
ยอดสรางสุขปวงชน
พัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง
พระราชดําริและพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
3.เพื่อความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นและเพื่อ
ประเทศชาติมีใหความ
มั่นคง

กิจกรรมการดําเนินงานแบง
ออกเปน 4 ระยะ 
1.กิจกรรมการกําจัดผักตบชวา
และขุดลอกพรอมตกแตงคันดิน
หนองมโนรมย ขนาดกวาว 3.00 
เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุด
 4,800 ลบ.ม. 
2.กิจกรรมการจัดต้ังกลุมจิตอาสา/
กลุมอาชีพ จํานวน 300 คน
3.กิจกรรมการพัฒนาลําน้ําของ
ชุมชน/การฝกอบรม/สงเสริม
อาชีพ/สรางรายได ประกอบดวย 
 -โครงการ "ปลอยปลาเพื่อเปน
แหลงอาหารของชุมชน" เนื่องใน
วันแม (12 สิงหาคม 2561)

3,191,561 3,191,561 3,191,561 3,191,561 1.กลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมตาม
กําหนดไมนอยกวา
รอยละ 80 
2.มีการจัดต้ังกลุม
ในการบริหารงาน
โครงการจิตอาสาฯ 
อยางยั่งยืน
3.มีการจัดต้ังกลุม
อาชีพและสราง
รายไดใหประชาชน
ในพื้นที่ตนแบบ
บานหนองมโนรมย

1.จังหวัดนครราชสีมาได
รวมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
2.จังหวัดนครราชสีมาได
สืบสาน รักษา ตอยอด
สรางสุขปวงชนพัฒนา
พื้นที่ตามแนวทาง
พระราชดําริและพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร

สํานักการชาง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 -โครงการอบรมทําปุยหมักจาก
วัชพืช
 -โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 
กลุมจักสาน
 -โครงการอบรมสงเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ
4.กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหนองมโนรมย
 -ปลูกตนมะพราวน้ําหอม 150 ตน
 -ขุดเจาะบอบาดาล Ø 6" จํานวน
 2 บอ
 -ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลัง
แสงอาทิตย จํานวน 2 จุด
 -ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางพลัง
แสงอาทิตย จํานวน 40 ตน
 -กอสรางดินหินรอบหนองมโนรมย
 ยาว 1,600 เมตร

4.มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
โครงการทุกๆ 6 
เดือน

3.ประชาชนตนแบบบาน
หนองมโนรมย ตําบล
ทองหลาง ตําบลหนอง
พลวง และตําบลจักราชมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
และเพื่อประเทศชาติมีให
ความมั่นคง

3,191,561 3,191,561 3,191,561 3,191,561

1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.01)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 
สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อจัดซื้อเกาอี้พลาสติก สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

จดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 
6,900 ตัว (ราคาตามทองตลาด)

1,380,000 จํานวนเกาอี้พลาสติก ที่ไดรับ
การจัดซื้อตามแผน

โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 มีเกาอี้พลาสติก อยางเพียงพอ

สํานักการศึกษาฯ

2 สงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ(งาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

1.เพื่อเขารวมกิจกรรมและ
แขงขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
พัฒนางานดานวิชาการ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
3.เพื่อประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.ผูบริหาร ครู นักเรียนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวม
กิจกรรมประกวดแขงขันทักษะ
ทางวิชาการตามโครงการ
2.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
สงกิจกรรมเขารวมประกวด
แขงขันทักษะทางวิชาการตาม
โครงการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เขารวมกิจกรรมและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการตามโครงการ
 จํานวนไมนอยกวารอยละ 80
 ของกลุมเปาหมาย 
2.ผูบริหาร ครูและนักเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
ที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในการดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาไดแสดง
ศักยภาพอยางเต็มความสามารถ
ในการสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและจังหวัด 
2.ผูบริหาร ครู นักเรียนที่เขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการ นํา
ความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3.ผูบริหาร ครู และนักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทางวิชาการกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นและหนวยงานอื่น

 สํานักการศึกษาฯ

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

3 สงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ(งาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น 
ระดับประเทศ)

1. เพ่ือเขารวมกิจกรรมและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ
 ของผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2. เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการของครู และนักเรียน
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ
3. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
สาธารณะ
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
พัฒนางานดานวิชาการโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

1. ผูบริหาร ครู นักเรียนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวม
กิจกรรมและเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ ตามโครงการ
2. โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขา
รวมกิจกรรมและการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่นตามโครงการ/กิจกรรมที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขา
รวมกิจกรรมและการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการตามโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย 
2. ผูเขารวมกิจกรรมและเขา
แขงขันทักษะทางวิชาการตาม
โครงการมีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาไดแสดง
ศักยภาพอยางเต็มความสามารถ
ในการสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและจังหวัด
นครราชสีมา
2.ผูบริหาร ครู และนักเรียนที่
เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
 ไดนําความรูและประสบการณ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3.ผูบริหาร ครู และนักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทางวิชาการกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น

 สํานักการศึกษาฯ

4 สงเสริมพัฒนากีฬาสู
ความเปนเลิศ (การ
แขงขันกีฬานักเรียน 
อปท. แหงประเทศ
ไทย ระดับประเทศ)

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนในดานทักษะ
ทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียน อปท.
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
 อปท. แหงประเทศไทย 
ระดับประเทศ

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุม 
และผูที่เกี่ยวของเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน อปท.แหง
ประเทศไทย ระดับประเทศ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา ที่เขารวม
การแขงขันกีฬารอยละ 80  มี
ทักษะในการเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียน อปท. แหงประเทศ
ไทย ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

5 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0 จัดหาและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
 ที่ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ
 ดานบริหารทั่วไป ดานบริหารงาน
บุคคล และดานบริหารงบประมาณ 
 อันจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
(New Economy Model) ตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ไดดําเนินการจัดหา
 จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
และมีระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีมีเสถียรภาพและ
มีความเร็วสูง มีศักยภาพและมี
ความพรอมในการบริหารจัด
การศึกษา เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

6 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
กฤษณาวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
3. เพื่อจัดกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง"
สู"ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5. เพื่อการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ ในสถานศึกษา
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

7 ซอมแซมอาคารเรียน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนหองบริหารทั่วไปใหพรอม
ตอการบริหารและการบริการ
2.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลุมบริหารงานทั่วไปใหมี
ระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนได
อยางเปนขั้นตอนและมีระบบ
แบบแผน
3.เพื่ออํานวยความสะดวก 
สนับสนุน สงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ

ซอมแซมอาคารเรียนโดย
1.ทุบรื้อผนังเดิม
2.รื้นถอนประตู ,หนาตางพรอม
วงกบ
3.กอผนังกออิฐมอญครึ่งแผน
4.ผนังฉาบปูนเรียบ
5.ติดต้ังบานประตูพรอมอุปกรณ
 D1
6.ติดต้ังบานประตูพรอมอุปกรณ
 D2
7.ติดต้ังบานหนาตางพรอม
อุปกรณ W1
8.ทาสีผนังภายใน-ภายนอก
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูรับบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.มีการบริหารจัดการและจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อให
บุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรูและการ
บริการงานบริหารทั่วไป
3.โรงเรียนสะอาด นาอยู 
สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูและการบริการที่ดี

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

8 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนกฤษณาวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

9 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อจัดกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
5. เพื่อการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. การสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
 จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ ใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 แหง
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ
 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมของ
ศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาอยาง
นอย 1 กิจกรรม
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา 
อยางนอย 1 กิจกรรม

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

10 ปรับระดับพื้นเท
คอนกรีต ชั้นที่ 1 
พรอมปูกระเบื้อง
เคลือบ อาคาร 108 
ล. โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

1.เพื่อปรับระดับพื้นเทคอนกรีต
 ชั้นที่ 1 พรอมปูกระเบื้องเคลือบ
 อาคาร 108 ล. ใหมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง สวยงามและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี
เอื้อตอการเรียนรูภายใน
สถานศึกษา

ปรับระดับพื้นเทคอนกรีตพรอม
ปูกระเบื้องเคลือบ
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 1.นักเรียนและบุคลากรรอยละ
 100 ไดใชอาคารเรียนที่มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง สวยงาม
และปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู
2.นักเรียน รอยละ 90 มี
ความพึงพอใจตอการใชงาน
อาคารเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง สวยงามและ
ปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 

11 กอสรางสนามฟุตบอล
โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา ตําบล
กลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

 1 เพื่อใหโรงเรียนมีสนาม
ฟุตบอลที่ไดมาตรฐาน สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อใหโรงเรียนมีสนามกีฬา 
เพื่อใหบริการแกนักเรียน ครู 
และประชาชนในพื้นที่

กอสรางสนามฟุตบอล จํานวน 1
 แหง (ตามแบบและรายละเอียด
ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

1,000,000 1. โรงเรียนสรางสนามฟุตบอล
 สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ จํานวน 1 แหง
2. นักเรียนรอยละ 100 ได
เขารวมกิจกรรมจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
3. นักเรียน ครู บุคลากร และ
ประชาชนในพื้นที่ ท่ีใชบริการ
สนามฟุตบอลของโรงเรียนมี
ความพึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

 1. โรงเรียนสรางสนามฟุตบอล
 สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนที่ไดมาตรฐาน จํานวน 1 
แหง
 2. นักเรียนรอยละ 100 ได
เขารวมกิจกรรมจัดการเรียน
การสอนฟุตบอลในกลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา
 3. โรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่
ไดมาตรฐาน เพื่อใหบริการแก
นักเรียน ครู และประชาชนใน
พื้นที่

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

12 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

13 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
กุดจิกวิทยา (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา
4. เพื่อการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
6. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สูความเปนเลิศดานคณิตศาสตร

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"  จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป
6. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู
ความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 
จํานวน 1 คร้ังตอป

850,000 850,000 850,000 850,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ อยางนอย 1 
ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา อยาง
นอยรอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป
6. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนสูความเปนเลิศดาน
คณิตศาสตร อยางนอย 1 ครั้ง
ตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด
6. นักเรียนมีความรูและทักษะ
ดานคณิตศาสตรสูงขึ้น

โรงเรียน
กุดจิกวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

14 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(ติดต้ังประต-ูหนาตาง
อลูมิเนียม) โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

1. รื้อผนังและประตู-หนาตาง 
(เดิม)
2. ติดต้ังหนาตางกรอบบาน
อลูมิเนียม ขนาด 1.40×3.50 
เมตร
3. ติดต้ังประตูพรอมหนาตาง 
ขนาด 2.00×2.20 เมตร
4. ทาสีน้ําพลาสติกภายนอก
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 

15 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนกุดจิกวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
กุดจิกวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

16 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา อยางนอย
รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

17 ปรับปรุงระบบไฟฟา
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1. เพื่อใหมีระบบไฟฟาภายใน
อาคารที่เหมาะสม และเอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา
ใหมีสภาพพรอมใชงานอยู
ตลอดเวลาอยางตอเนื่องและ
คุมคา
3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณไฟฟา
ใหม มาสับเปลี่ยนอุปกรณเกาที่
เสื่อมสภาพ
4. เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับครู บุคลากร นักเรียนและ
ผูใชบริการภายในโรงเรียน

ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง และ
ระบบไฟฟาสํารอง(ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)

998,000 ระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน
 อาคารประกอบ บานพัก
บุคลากร มีสภาพดี ปลอดภัย
ตอการใชในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
และคุมคา ระดับดี

1. ระบบไฟฟาภายในอาคาร
เรียน อาคารประกอบ บานพัก
ครู มีสภาพที่ดีปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของทางราชการ 
และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
2. นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มี
ความพึงพอใจตอระบบไฟฟา
ภายในอาคารเรียนของโรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม ท่ีเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องและคุมคา

โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

18 ปรับปรุงหองประชุม 
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1.เพื่อใหโรงเรียนเขาใหญพิทยา
คมมีหองประชุมท่ีเหมาะสม
สวยงาม และเอื้อตอการจัด
กิจกรรม
2.เพื่อใหโรงเรียนเขาใหญพิทยา
คมมีสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอ
ใหบริการชุมชน และสวน
ราชการ ที่มาขอใชอาคาร
สถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

ปรับปรุงหองประชุมโดย
1.ปูกระเบื้องพื้นแกนิตโต ขนาด
 96 ตร.ม.
2.ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่ม 9 มม. 
ฉาบเรียบ ขนาด 96 ตร.ม.
3.ผนังกรุไมอัดสัก ขนาด 52 
ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 1.ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการมีหองท่ีใชในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนท่ีได
มาตรฐานเหมาะสม สวยงาม
และเอื้อตอการเรียน โดยมี
ระดับความพึงพอใจอยางนอย
รอยละ 90 
2.ผูปกครอง ชุมชน หรือผูมา
ขอใชอาคารสถานที่ ใหการ
สนับสนุนและเขารวมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจ อยาง
นอยรอยละ 90

1. โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีหองประชุมเขาใหญท่ี
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอ
การจัดกิจกรรม ใหมีคุณภาพได
มาตรฐานตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2.นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง ชุมชน 
มีความพอพึงพอใจตอหอง
ประชุมเขาใหญ ท่ีเหมาะสม
สวยงาม และเอื้อตอการจัด
กิจกรรม

โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 

52



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

19 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

20 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ครบุรี (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอยรอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูดานจาก
แหลงทองเท่ียวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนครบุรี
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

21 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบโรงเรียนครบุรี

1.เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
จากระบบไฟฟาที่หมดสภาพ
จากการใชงานที่ยาวนาน และ
รักษาทรัพยสินของทางราชการ
2.เพื่อใหอาคารเรียนมีระบบ
ไฟฟา แสงสวางที่เพียงพอพรอม
ใหบริการแกบุคลากร นักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่มาขอใช
บริการ
3.เพื่อใหอาคารเรียน มีระบบ
ไฟฟา แสงสวาง ถูกตองตาม
มาตรฐานของการไฟฟา

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
แสงสวาง
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 95 ที่มาใช
อาคารเรียน

1.โรงเรียนมีระบบไฟฟา แสง
สวาง ท่ีไดมาตรฐานของการ
ไฟฟา 
2.โรงเรียนมีระบบไฟฟา แสง
สวาง อยางเพียงพอ พรอม
ใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โรงเรียนครบุรี 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

22 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 โรง
เรียนครบุรี

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนครบุรี มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนครบุรี

56



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

23 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
คลองไผวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา อยางนอย
รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
คลองไผวิทยา

24 ปรับปรุงอาคารเรียน 
108 ล โรงเรียน
คลองไผวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
เพียงพอตอความตองการ
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียนคลองไผ
วิทยา 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

25 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
คลองไผวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนคลองไผวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

26 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.  จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
คลองเมืองพิทยา

คม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

27 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก คอนกรีต
 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก คอนกรีต กวาง 5 เมตร
 ยาว 250 เมตรเพื่อเชี่อมตอ
อาคารเอนกประสงคและอาคาร
เรียนอื่นๆ

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,250 ตรม. 
พรอมตีเสนจราจร
1. งานโครงสรางทาง
 2. งานผิวจราจร
 3. งานผิวไหลทาง
4. งานตีเสนจราจร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 รอยละ 80 ของครู นักเรียน 
และประชาชนในพื้นที่มีความ
พึงพอใจตอการใชถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ในระดับ
มาก

สถานศึกษามีถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร เพื่อ
เชื่อมตออาคารเอนกประสงค
และอาคารเรียนอื่นๆ

โรงเรียน
คลองเมืองพิทยา

คมโรงเรียน 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ 

28 ซอมแซมอาคาร
ประกอบ (โรงอาหาร)
 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (โรงอาหาร) ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
2.เพื่อใหมีโรงอาหารที่อยูใน
สภาพดี เปนประโยชนแกผูเรียน
ในการใชงาน

1.รื้อถอนโครงหลังคา
2.ติดโครงหลังคาไม
3.มุงหลังคาเมทัลชีส
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.อาคารเรียน อาคารประกอบ 
(โรงอาหาร) มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.โรงอาหารอยูในสภาพดี เปน
ประโยชนแกผูเรียนในการใชงาน

โรงเรียน
คลองเมืองพิทยา

คมโรงเรียน 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

29 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
คลองเมืองพิทยา

คม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

30 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

31 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
เฉลียง
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ โดยติดตั้งแผง
ตาขายขาวหลามตัดขนาด 2 นิ้ว
มาตรฐาน 
โครงเคราเหล็กกลอง ขนาด 
3/8×3/8 นิ้ว หนา 2 มม. 
ระยะหางแนวตั้งแนวนอนไมเกิน
 1.50 ม. พนสีกันสนิ่ม และสี
น้ํามัน
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงามเอื้อ
ตอการเรียนรู

โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

32 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

33 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ชองแมววิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

34 ซอมแซมอาคารเรียน
 106 ต โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

1.เพื่อซอมแซมอาคารเรียน 
106 ต ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

ซอมแซมอาคารโดย รื้อหลังคา
เดิมและมุงหลังคาดวยประเบื้อง
ลอนคู ขนาด 0.50×1.20 ม. 
หนา 5 มม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ 

35 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนชองแมววิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

36 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติอยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

37 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
(กั้นหองสํานักงาน
และหองสมุดอาคาร
เรียน 1) โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ใหมีความมั่นคง
 แข็งแรงและปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามเอื้อตอการ
เรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โดยกั้นหองสํานักงาน
และหองสมุดอาคารเรียน 1
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่มีความมั่นคง
 แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่สวยงาม เอื้อ
ตอการเรียนรู

โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ 
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

38 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

39 คาใชจายสนับสนุนใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติอยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

40 ปรับปรุงหอประชุม
(ติดต้ังประตู วงกบ 
กรอบบานอลูมิเนียม 
ลูกฟกกระจกใส) 
โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงหอประชุมใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารหอประชุมที่
สวยงามเอื้อตอการจัดกิจกรรม

ติดต้ังประตู วงกบ กรอบบาน
อลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ลูกฟก
กระจกใสหนา 6 มม. พรอมมือ
จับ กุญแจลอก และอุปกรณ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารหอประชุมที่
สวยงาม
เอื้อตอการจัดกิจกรรม

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

41 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนดานเกวียนวิทยา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

70



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

42 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม

71



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

43 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

1.รื้อประตูเดิม
2.รื้อถอนหนาตางเดิม
3.ติดต้ังประตูอลูมิเนียม
4.ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม
5.ทาสี
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

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

โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

44 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม

72



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

45 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา

73



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

46 ปรับปรุงหองน้ําชาย 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1. เพื่อปรับปรุงหองน้ําชาย 
จํานวน 4 หอง ใหมีสภาพพรอม
ใชงานและถูกสุขลักษณะ

1.ทุบรื้อพื้น-ผนังหองน้ําเดิม  
2.เดินทอน้ําดี     
3.เดินทอสวม,ทอน้ําทิ้ง       
4.คอนกรีต 1:2:4
5.ตะแกรงวายเมท 4 มม.#0.20
6.ปูกระเบื้องชนิดกันลื่น 12"*
12" 
พรอมปูนทราย ฯลฯ
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 1.หองน้ําชาย จํานวน 4 หอง 
ไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพ
พรอมใชงานและถูกสุขลักษณะ 
2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

1.หองน้ําชายจํานวน 4 หอง 
ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม
2.โรงเรียนมีหองน้ําชายที่มี
สภาพพรอมใชงาน และถูก
สุขลักษณะ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

74



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

47 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

48 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

49 ติดต้ังแผงตาขาย
เหล็กกันนก อาคาร
เรียน 4 ชั้น ใตถุนโลง
 โรงเรียนโตนดพิทยา
คม

1.เพื่อติดตั้งแผงตาขายเหล็กกัน
นก อาคารเรียน 4 ชั้น ใตถุนโลง
 ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

 - ติดต้ังแผงตาขายเหล็กกันนก
1.ทอเหล็กBS-M ขนาด ศก. 1 
1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร
2.ตะแกรงเหล็กฉีก XS34 
ขนาดรู 15×32 มม.  หนา 1.2
 มม.
3.เหล็กแผนเรียบดํา หนา 6 มม.
 ขนาด 0.10×0.10 ม.
4.พุกเหล็ก ขนาด 1/4"
5.สีรองพื้นโลหะใหม ขนาด 
3.785 ลิตร
6.คาแรงงานเชื่อมเหล็กและทาสี
รวมตั้งนั่งราน
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีแผงตาขายเหล็ก
กันนก มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

50 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนโตนดพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

51 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

52 กอสรางถนนผิว
จราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ (Cape Seal) 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม

1. เพื่อเปนคาใชจายในการ
กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
แบบผิวเรียบ (Cape Seal)
2. เพื่อใหการเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 6 เมตร 
ยาว 236 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,416 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

520,000 520,000 520,000 520,000 รอยละของความพึงพอใจของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผูใชบริการ และผูมี
สวนเกี่ยวของ

1. โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมมี
ถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ (Cape Seal)
2. การเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

53 ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร (ค) โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
(ค) ใหมีความมั่นคง  แข็งแรง  
และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

1.พื้นปูกระเบื้องเคลือบ  ขนาด 
12นิ้ว×12นิ้ว  
2.งานทาสีอาคารเกา ภายนอก 
3.งานทาสีอาคารเกา ภายใน   
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ไมนอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

54 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

55 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

56 กอสรางบานพักครู 
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม

1. เพื่อกอสรางบานพักครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

กอสรางบานพักครู ช้ันเดียว 10
 ยูนิต
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

3,000,000 1. มีบานพักครู ชั้นเดียว 10 
ยูนิต
2. ครูผูพักอาศัยบานพักครูมี
ความ พึงพอใจไมนอยกวา 
รอยละ 80

โรงเรียนมีบานพักครูที่มีคุณภาพ โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

57 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 108 ล  
โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนใหมีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย 
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

1.รื้อถอนฝาเพดานเดิมที่ชํารุด 
2.ฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9
 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี 
3.โคมไฟฟาแบบมีตะแกรง
อลูมิเนียมถี่ใบพับ ขนาด 2×36 
วัตต   
4.งานทาสีน้ําพลาสติก (ฝา
เพดาน) 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

58 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม
 มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

59 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

60 บานพักครู อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2
 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ

1. เพื่อกอสรางบานพักครู แบบ
 2 ชั้น จํานวน 8 ยูนิต
2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

กอสรางบานพักครู อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ  2 ชั้น
 จํานวน 8 ยูนิต
(ตามแบบและรายการที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

3,000,000 1. มีบานพักครู ชั้นเดียว 10 
ยูนิต
2. ครูผูพักอาศัยบานพักครูมี
ความ พึงพอใจไมนอยกวา 
รอยละ 80

โรงเรียนมีบานพักครูที่มีคุณภาพ โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ

61 งานกอประปาหอถัง
สูง  โครงเหล็กขนาด 
10 ลูกบาศกเมตร 
(ถังเก็บน้ําขนาด 2.5
 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก)
 พรอมระบบกรองน้ํา

1. เพื่อกอสรางหอถังน้ําประปา
สําหรับจายน้ําสําหรับอุปโภค 
บริโภคภายในสถานศึกษา

กอสรางประปาหอถังสูง  โครง
เหล็กขนาด 10 ลูกบาศกเมตร 
(ถังเก็บน้ําขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จํานวน 4 ลูก พรอมระบบกรอง
น้ํา
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 โรงเรียนมีหอถังน้ําประปา
สําหรับจายน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคในสถานศึกษา  จํานวน
 1 แหง

โรงเรียนมีหอถังน้ําประปา
สําหรับจายน้ําเพื่อการอุปโภค
ภายในสถานศึกษาที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยในการใชงาน

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ

62 ปรับปรุงหอประชุม 
100/27 โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม 100/27
ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย

งานกระเบื้องปูพื้น
 - ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 
16"x16" หอประชุม
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

หอประชุม 100/27  โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความเพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในการใช
งาน

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

63 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

64 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2

65 ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

1.เพื่อปรับปรุงโรงอาหารใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย และ
สวยงาม
2.เพื่อใหมีโรงอาหารที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ

งานกระเบื้องปูพื้น
 - ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 
12"x12"  
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีโรงอาหารที่มี
ความมั่นคง ปลอดภัยและ
สวยงาม
2.โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาด
 ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

66 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

67 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
บัวลาย (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บัวลาย

68 ปรับปรุงอาคารเรียน 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนใหมี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"×12" จํานวน 320 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนบัวลาย 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

69 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบัวลาย

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนบัวลาย มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บัวลาย

90



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

70 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
บัวใหญ (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บัวใหญ

91



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

71 กอสรางบานพักครู 
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนบัวใหญ

1. เพื่อกอสรางบานพักครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

กอสรางบานพักครู ช้ันเดียว 10
 ยูนิต
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

3,000,000 ครูมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานโครงการกอสราง
บานพักครู ไมนอยกวารอยละ 
80

โรงเรียนมีอาคารบานพักครู ท่ี
มีคุณภาพสําหรับเปนสถานที่
จัดการอํานวยความสะดวก
ใหกับครู

โรงเรียนบัวใหญ 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

72 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําหองสวม
อาคารหอประชุม 59
 ป โรงเรียนบัวใหญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
หองสวมอาคารหอประชุม 59  
ปของโรงเรียนบัวใหญ ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดในสภาพที่ดี
และปลอดภัย

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 16.00 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 รอยละ ๙๕ ของนักเรียนและ
ครูมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ําหองสวม

โรงเรียนมีหองน้ํา หองสวม 
ที่ถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพ
สําหรับเปนสถานที่จัดการ
อํานวยความสะดวกใหกับ
นักเรียนและครู

โรงเรียนบัวใหญ 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

73 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบัวใหญ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนบัวใหญ มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บัวใหญ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

74 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
บานใหญพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

75 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารโดย
ติดต้ังประตูมวนขนาด 
3.50×3.70 ม. ปูกระเบื้อง
เซรามิก 40x40 ซม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
บานใหญพิทยา
คมสํานักการชาง
 สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

76 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนบานใหญพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

95



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

77 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2. จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5. จัดกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน
 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
อยางนอย 1 ศูนย
2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3. โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4. นักเรียนรอยละ 95 ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 ครั้งตอป
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
  1 ครั้งตอป

1. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4. นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5. เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

78 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงทาสีอาคาร
เอนกประสงค ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเอนกประสงค
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

1.งานทําความสะอาดทาสีน้ํา
พลาสติก ทาภายใน
2.งานทําความสะอาดทาสีน้ํา
พลาสติก ทาภายนอก
3.งานทาสีน้ํามันประตูมวน
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงค ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคาร
เอนกประสงคท่ีสวยงามเอื้อตอ
การเรียนรู

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

79 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนบานใหมพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

80 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ประทาย (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 95
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนประทาย
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

81 กอสรางบานพักครู 
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนประทาย

1.เพื่อกอสรางบานพักครู แบบ
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
2.เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

กอสรางบานพักครู ช้ันเดียว 10
 ยูนิต
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

3,000,000 1.มีบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยู
นิต
2.ครูผูพักอาศัยบานพักครู มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา รอย
ละ 80

โรงเรียนมีอาคารบานพักครู ท่ี
มีคุณภาพสําหรับเปนสถานที่
จัดการอํานวยความสะดวก
ใหกับครู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

82 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  โรงเรียน
ประทาย

1.เพื่อซอมแซมหลังคาอาคาร
เรียน 216 ก ใหมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง 
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

1.งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู (รื้อกอง)
2.งานติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน 
(Metal sheet) หนา 0.3 มม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย 
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

83 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0  
โรงเรียนประทาย

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนประทาย มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนประทาย
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

84 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

85 กอสรางสนามฟุตซอล
 คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

1.เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนมี
สนามกีฬามาตรฐานสําหรับใช
ในการออกกําลังกาย
2.เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับ
นักเรียนและเยาวชน ไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด
3.เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง มีนํ้าใจเปนนักกีฬา

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  22  
เมตร  ยาว  42 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 1.โรงเรียนมีสนามฟุตซอล 
ขนาดมาตรฐาน จํานวน 1 
สนาม
2.นักเรียนรอยละ 95 มีความ
พึงพอใจในการใชสนามฟุตซอ
ลในการเรียนการสอน

1.นักเรียนและยาวชนมีสนาม
กีฬามาตรฐานสําหรับใชในการ
ออกกําลังกายอยางเพียงพอ
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันท่ีดีไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดตามยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
3.นักเรียนและเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง  มีน้ําใจเปนนักกีฬา
มากขึ้น

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

86 ปรับปรุงปูกระเบื้อง
พื้นอาคารเรียน 216
 ค

1.เพื่อปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน
  อาคารหลังที่ 1
2.เพื่อใหพื้นหองเรียนสะอาด
และสรางบรรยากาศท่ีดีตอการ
เรียนการสอน

1.ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"x12" พรอมยาแนว
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 รอยละ 90 ของหองเรียนได
มาตรฐานดี

1.อาคารเรียนและหองเรียนปู
พื้นกระเบื้องสะอาดสวยงาม
2.อาคารและหองเรียนสะอาด
มีบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอน

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

87 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0  
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนปรางคทองวิทยา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

88 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

89 ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร 216 ล.

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
216 ล. ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 216 
ล. โดยทาสีภายในและภายนอก  
เปลี่ยนโถสวม
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม สํานัก

การชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

90 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

91 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ปากชอง 2 (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.บูรณาการและจัดการเรียน
การสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง"สู"ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 1 
คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 2 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 95
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปากชอง 2

92 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน ค

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ค ใหมีความมั่นคง แข็งแรง
 ปลอดภัย และสวยงามเอื้อตอ
การเรียนรู

1.ปูกระเบื้องแกนิตโต ขนาด 
24"x24" 
2.งานทาสีภายนอก
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
ปากชอง ๒ 

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

93 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0  
โรงเรียนปากชอง 2

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนปากชอง 2 มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปากชอง 2
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

94 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 95
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

95 ทาสีอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

1.เพื่อทาสีอาคารเรียน 216 ล. 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

1.ทาสีน้ําอะครีลิก จํานวน 
1,450 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม 

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

96 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0  
โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนปากชองพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

97 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 95
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.มีศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน
 ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป
2.จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนมีความรู
ความสามารถใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
ทองถิ่น
4.ครูจัดกิจกรรมการเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมี
ความรู  ตระหนักถึงพิษภัยและ
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

98 กอสรางบานพักครู 
ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

1.  เพื่อกอสรางบานพักครู ชั้น
เดียว 10 ยูนิต 
2.  เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน

กอสรางบานพักครู ช้ันเดียว 10
 ยูนิต
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

3,000,000 1. มีบานพักครู ชั้นเดียว 10 
ยูนิต
2. ครูผูพักอาศัยบานพักครู มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา รอย
ละ 80

โรงเรียนมีบานพักครูที่มีคุณภาพ โรงเรียน
พระทองคําวิทยา 

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

99 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 1 (106
 ต)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1 
(106 ต) ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1 
(106 ต)
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.อาคารเรียน  อาคารประกอบ
  มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยตอการจัดการเรียน
การสอน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อยูในสภาพที่มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยตอการ
จัดการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

100 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนพระทองคําวิทยา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

101 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
มะคาวิทยา (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาจํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนมะคา
วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

102 ปรับปรุงหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียน
มะคาวิทยา

เพื่อปรับปรุงหองน้ํานักเรียน ให
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และ
อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

1.รื้อถอนกระเบื้องหลังคา โครง
หลังคาไม
2.รื้อถอนระบบไฟฟา
3.รื้อถอนประตูหองน้ําเดิมพรอม
วงกบ
4.รื้อถอนกระเบื้องพื้น-ผนัง
5.พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
6.เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.
7.แปสําเร็จรูป
8.หลังคาเหล็กรีดลอน
9.สกรูยึดหลังคา
10.สีกันสนิม นํ้ามันสน   ฯลฯ
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

โรงเรียนมีหองน้ํานักเรียน ท่ี
เหมาะกับการใชงาน สวยงาม 
สะอาด ปลอดภัย พรอมใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมะคา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

103 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนมะคาวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนมะคาวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมะคา
วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

104 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

105 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร
2.เพื่อใหการสัญจรภายใน
โรงเรียนใหมีความสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน  ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 850
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร
 ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร
2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา รอยละ 80

โรงเรียนมีถนนใชในการ
เดินทางสัญจรภายในโรงเรียนที่
มีความสะดวกและปลอดภัย

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

106 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1. เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย
2. เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

1. รื้อถอนประตูบานเปดไม 
ขนาด 0.90x2.00 ม.
2. ติดต้ังประตูบานสวิง ขนาด 
0.90x2.00 ม.
กระจกสีชา 6 มม. กรอบบาน-
วงกบ อบขาว
3. ติดต้ังเหล็กดัดสแตนเลส 
พรอมรางเลื่อน ขนาดชองละ 
2.00x2.00 ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

107 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

108 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดทําศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

109 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนชั่วคราว
กึ่งถาวร โรงเรียน
ประดูวัฒนา

เพื่อปรับปรุงซอมแซม อาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง พรอมบริการแก
ผูเรียนและบุคลากร

ติดต้ังวัสดุมุงหลังคา แผนเหล็ก
รีดลอน  Metal sheet หนา 
0.3 มม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา
มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง พรอม
บริการแกผูเรียนและบุคลากร

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

118



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

110 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนประดูวัฒนา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

119



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

111 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณปริ
สุทฺโธ  (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4. เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ

112 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนชั่วคราว
กึ่งถาวรโรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ
ปริสุทฺโธ

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม อาคาร
เรียน ใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
และสวยงาม
2.เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี
เอื้อตอการเรียนรู

ติดต้ังฝายิบซั่มบอรด หนา 9 มม.
 ฉาบเรียบ คราวโลหะชุบสังกะสี 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

120



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

113 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0  
โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณปริสุทฺโธ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทฺโธ มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

114 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.การสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
 จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนย
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา อยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา อยาง
นอย  1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
มาบตะโกพิทยา

คม

115 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ  ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
และสวยงามเอื้อตอการเรียนรู
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับความ
ปลอดภัยในการใชอาคารเรียน

โรงเรียน
มาบตะโกพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

122



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

116 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ  
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
มาบตะโกพิทยา

คม

123



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

117 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

118 ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมโครง
หลังคาอาคารชั่วคราวกึ่งถาวรที่
ชํารุดทรุดโทรมใหสามารถใชงาน
ได
2.เพื่อใหสามารถใชในการ
จัดการเรียนการสอนได

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 จํานวนผูไดรับประโยชนจาก
การใชอาคาร

อาคารชั่วคราวกึ่งถาวรซึ่งเปน
อาคารอนุสรณของโรงเรียน
เมืองยางศึกษาที่ชํารุดทรุด
โทรมสามารถกลับมาใชจัดการ
เรียนการสอนไดตามปกติ

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

119 สรางรั้วโรงเรียน ยาว
 ๑๗๐ เมตร โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1.เพื่อสรางรั้วโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษาที่เหลือความยาว 170 
เมตร
2.เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วรอบขอบ
ชิดสําหรับปองกันทรัพยสินของ
ทางราชการอีกทั้งความ
ปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากร

สรางรั้วโรงเรียนเมืองยางศึกษา 
ความยาว 170 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 มีรั้วรอบขอบชิดสําหรับ
ปองกันทรัพยสินของทาง
ราชการ ความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดท่ี
ชัดเจนสําหรับปองกันทรัพยสิน
ของทางราชการและสราง
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน
และบุคลากรโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

120 โครงการกอสราง
ทางเดินเทาพรอม
หลังคาคลุม

1.เพื่อสรางหลังคาทางเดินเทา
พรอมหลังคาคลุม กันแดดกันฝน
เชื่อมระหวางอาคารเรียน
2.เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สรางหลังคาทางเดินเทาพรอม
หลังคาคลุม กวาง 2 เมตร ยาว 
160 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 รอยละของนักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีหลังคาทางเดินเทา
พรอมหลังคาคลุมกันแดดกันฝน
เชื่อมระหวางอาคารเรียนชวย
ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

125



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

121 ปรับปรุงอาคารเรียน 
4 ชั้น โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพื่อใหอาคารเรียนสะอาด รม
รื่น สวยงาม เปนระเบียบ นาอยู
 นาเรียนและปลอดภัย
2.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนใหมีความมั่นคง คงทน 
แข็งแรง พรอมสําหรับการใชงาน
3.เพื่อใหอาคารเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและ
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โดย
1. รื้อฝาเพดานชั้นที่ 1 พรอม
ติดต้ังใหม
2. ติดต้ังวงกบประตูหองน้ํา
พรอมบานและอุปกรณ
3. เปลี่ยนกอกน้ําอางลางมือ
4. ทาสี ภายนอก , ภายใน
5. ซอมฝาภายในชั้นที่ 4
6. ซอมรูระบายน้ํากันสาด
              ฯลฯ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 รอยละของนักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียน นาเรียน
ปลอดภัย ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมใหมีความมั่นคง คงทน
 แข็งแรง พรอมสําหรับการใช
งานเหมาะสมและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

122 ปรับปรุงอาคารเรียน 
 216 ล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ล ใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดในสภาพที่ดี  และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน  216 ล
1.สกัดพื้นเดิม 
2.ปูกระเบื้องพื้นหอง
3.ปูกระเบื้องพื้นระเบียง
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

126



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

123 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนเมืองยางศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
เมืองยางศึกษา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

124 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
ลําพระเพลิง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

125 ปรับปรุงซอมแซม 
ทาสีอาคารโรงฝกงาน
 แบบ ปบบ 102/27
  จํานวน 2 หลัง 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารโรงฝกงาน แบบ ปบบ 
102/27 ใหสวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน
2.เพื่อใหอาคารโรงฝกงานไดรับ
การดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ

อาคารโรงฝกงาน จํานวน 2 หลัง
 งานทาสี จํานวน 1,650 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ  90

1.โรงเรียนมีอาคารโรงฝกงานที่
มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย  
2.บริเวณอาคารโรงฝกงานมี
ความสะอาด รมรื่น สวยงาม 
เหมาะสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรู

โรงเรียน
ลําพระเพลิง
พิทยาคม

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ

126 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
ลําพระเพลิง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

127 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา

คม

130



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

128 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

เพื่อปูกระเบื้องพื้นอาคารโรง
อาหาร โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

งานปูกระเบื้องพื้นอาคารโรง
อาหาร โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ขนาด 15.00*30.00
 เมตร
กระเบื้องชนิดผิวเรียบ ขนาด 
30*30 ซม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

220,000 นักเรียน คณะครู  ผูบริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
รอยละ 95  มีความพึงพอใจ
ตอการซอมแซมปรับปรุงโรง
อาหาร

โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคมมี
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด บรรยากาศเอื้ออํานวย
ตอการรับประทานอาหารของ
นักเรียน คณะครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา

คม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

129 โครงการกอสรางลาน
กีฬาเอนกประสงค 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน  ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน
2.เพื่อใหนักเรียน  ครู และบุคล
การทางการศึกษามีลานกีฬา
เอนกประสงคท่ีเพียงพอตอ
ความตองการ
3.เพื่อกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงคโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
1. งานลานกีฬาอเนกประสงค
  1.1 งานปรับที่
  1.2 งานคอนกรีต 240 Ksc
  1.3 งานเหล็กวายเมท 4.00 
มม. @ 0.20 ม.
  1.4 งานไมแบบ
  1.5 งานทรายรองพื้น
  1.6 งานขัดหยาบ
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

281,500 นักเรียน ครู และบุคลการทาง
การศึกษา รอยละ 95 มีความ
พึงพอใจตอการกอสรางลาน
กีฬาเอนกประสงค โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม มี
ลานกีฬาเอนกประสงค ที่
อํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยตอนักเรียน คณะครู 
ผูบริหาร และบุคคลากร
ทางการศึกษา

โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา

คม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

131



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

130 ซอมแซมปรับปรุง
อาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

เพื่อซอมแซมปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 100/27 ใหมีความ
สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานทาสีอาคาร หอประชุม 
100/27
 -งานทาสีปูนเกาภายใน
 -งานทาสีปูนเกาภายนอก
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
100/27 ที่มีความสะอาด 
สวยงาม เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา

คม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

131 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา

คม

132



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

132 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

133 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนชั่วคราว
กึ่งถาวร โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

1.พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"×12"
2.งานทาสีน้ํามัน 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ  90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

133



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

134 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

134



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

135 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม

135



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

136 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม 
โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุมโรงเรียน  ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม โดย
- ติดต้ังผนังกรุกระจก วงกบ
อลูมิเนียม 
จํานวน 227 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
ที่ติดตั้งดวยผนังกรุกระจก วง
กบ อลูมิเนียม 
2.โรงเรียนมีอาคารหอประชุม 
ที่มีความแข็งแรงมั่นคงและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ

137 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม

136



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

138 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วังรางพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

137



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

139 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม
เอนกประสงค 
100/27 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุม
เอนกประสงค (100/27) ใหอยู
ในสภาพที่แข็งแรง และปลอดภัย

ปรับปรุงอาคารหอประชุม
เอนกประสงค 100/27 โดย
1.งานซอมเปลี่ยนกระเบื้องมุง
หลังคา
2.งานฝาเพดานฉาบเรียบ ทาสี  
3.งานปรับปรุงหองสุขา
4.งานซอมเปลี่ยนระบบไฟฟา  
5.งานติดต้ังเหล็กดัดประตู  
6.งานติดต้ังผนังไมอัด โครงไม 
(ชั้นเวที)
               ฯลฯ
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

อาคารหอประชุมเอนกประสงค
 ไดรับการปรับปรุงซอมแซมให
อยูในสภาพที่แข็งแรงและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
วังรางพิทยาคม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

138



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

140 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวังรางพิทยา
คม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวังรางพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

139



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

141 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

140



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

142 ซอมแซมปรับปรุง
อาคารชั่วคราวกึ่ง
ถาวร โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

 - งานปรับปรุงอาคารชั่วคราว
กึ่งถาวร 
ขนาด 8.00 × 48.00 เมตร 
งานฝาเพดาน
ยิบซั้มบอรดหนา 9 มม. โครง
เคราโลหะชุบสังกะสี (ชนิด
ธรรมดา) พรอมทาสี
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

143 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวังหมีพิทยา
คม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

141



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

144 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
วัดประชานิมิตร 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.รอยละ 95 ของเด็กและ
เยาวชนนนอกสถานศึกษา มี
ภูมิคุมกันจากยาเสพติด

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 95
3.โรงเรียนจัดศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย
4.นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน
วัดประชานิมิตร
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

145 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม อาคาร
 106 ต ใหมีความแข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

1.งานรื้อถอน 
  -บานประตูเดิม ขนาด 1.00 x
 2.00 ม.
  -บานหนาตางเดิม ขนาด 0.60
 x 1.10 ม.
2.งานประตู – หนาตาง 
  -บานประตูไมเนื้อแข็งขนาด 
1.00 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณ
  -บานหนาตางไมเนื้อแข็ง ขนาด
 0.60x1.10 ม. พรอมอุปกรณ
3.งานทาสี 
  -สีน้ํามัน
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 106 
ต อยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
วัดประชานิมิตร
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

143



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

146 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
วัดประชานิมิตร
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

147 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรู
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

148 ปรับปรุงซอมแซมเวที
และหองประชุม 
อาคารเรียน ก 
โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมเวที 
และหองประชุม ใหเอื้อตอการ
จัดการศึกษาและการใหบริการ
2.เพื่อปรับปรุงและซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

ปรับปรุงซอมแซมเวทีและหอง
ประชุม อาคารเรียน ก
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 รอยละ 95 ของนักเรียน  ครู
และบุคลากร มีความพึงพอใจ

นักเรียนไดใชประโยชนจากเวที
หองประชุมเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

149 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสองครพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

150 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

147



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

151 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (โรงฝกงาน)
 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมสภาพ
อาคารฝกงานตามรูปแบบของ 
อบจ.กําหนด
2.เพื่อใหอาคาร สถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม  สิ่ง
อํานวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  และ
เอื้อตอการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (โรงฝกงาน)
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ใชอาคารไมนอยกวา รอยละ 
90

1.อาคารประกอบไดรับการ
ดูแลมีสภาพพรอมใชงาน
2.อาคาร สถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด รมรื่น ปลอดภัยและ
เอื้อตอการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน
3.ครูและบุคลากรมีขวัญ
กําลังใจที่ดี

โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

152 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

153 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ ในโรงเรียน
2.เพื่อสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา
3.เพื่อพัฒนากิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

154 ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงคของโรงเรียน
สาหรายวิทยาคม ใหมีสภาพการ
ใชงานที่เหมาะสม มีบรรยากาศ
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู

1.ทาสี อาคารเอนกประสงค 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,350 ตร.ม.
2.ซอมแซมประตูบานมวนเดิม 
จํานวน 8 ชุด
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ครู บุคคลากร และนักเรียนมี
ความพึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค
ที่เหมาะสมตอการใชงาน และ
มีสภาพ แวดลอมท่ีเอื้ออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

155 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสาหรายวิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

156 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
สีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
 (สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา
พอเพียง"สู"ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด เด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาอยางนอย
 2 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงการเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

157 บานพักครู อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2
 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียน
สีค้ิว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

1.เพื่อกอสรางบานพักครู แบบ 
2 ชั้น จํานวน 8 ยูนิต
2.เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กอสรางบานพักครู แบบ 2 ชั้น 
จํานวน 8 ยูนิต
(ตามแบบและรายการที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

3,000,000 1.มีบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยู
นิต
2.ครูที่พักอาศัยบานพักครู มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา รอย
ละ 80

โรงเรียนมีบานพักครูที่มีคุณภาพ โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
 สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

152



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

158 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารศูนย
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
พรอมปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน
 5 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

1.เพื่อซอมแซมฝาเพดาน อาคาร
เรียน 5 ทาสี และซอมกันน้ํา
รั่วซึม
2.เพื่อซอมแซมพื้นกระเบื้อง 
ทาสี และซอมกันน้ํารั่วซึม 
อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น พรอมปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 5
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ไมนอยกวา รอยละ  90

1.ฝาเพดานอาคารเรียน 5 ไมมีน้ํา
รั่วซึม
2.อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ไดรับการ
ซอมแซมและไมมีน้ํารั่วซึม
3.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย
4.โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงาม เอื้อตอการ
เรียนรู

โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
 สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

159 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสีค้ิว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
 มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

160 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร

161 ปรับปรุงโรงอาหาร 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

1.เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร 
ใหถูกสุขลักษณะ
2.เพื่อใหโรงอาหารมีความ
ปลอดภัยตอการใชงาน

ปรับปรุงโรงอาหาร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงอาหารไดรับการปรับปรุง
พัฒนา ทําใหเปนสถานที่ถูก
สุขลักษณะในการรับประทาน
อาหาร
2.โรงอาหารมีความปลอดภัย
ในการใชงาน

โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

162 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

163 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญาขาว

164 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน บาน
ทองกวาว โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 
บานทองกวาว ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
บานทองกวาว
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนบาน
ทองกวาว ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญาขาว 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

165 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสีค้ิวหนอง
หญาขาว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญาขาว
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

166 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ

วิทยา

167 ซอมแซมปรับปรุง
อาคารเรียน ค.ส.ล. 
แบบเบ็ดเสร็จ ข 
โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ค.ส.ล. แบบเบ็ดเสร็จ ข 
ใหมีสภาพพรอมใชงาน            
   
2.เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ดีและเต็มศักยภาพ   

ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 
ค.ส.ล. แบบเบ็ดเสร็จ ข
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 1.อาคารเรียน ค.ส.ล. แบบ
เบ็ดเสร็จ ข  ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซม 
2.ผูใชบริการอาคารเรียนมี
ความพึงพอใจ ไมนอยกวารอย
ละ ๙๐

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สะอาด บรรยากาศรมรื่น
สวยงามปลอดภัย  
2.สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ดีและเต็มศักยภาพ   
3.มีอาคารเรียนที่พรอมใชงาน

โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา สํานักการ

ชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

168 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ

วิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

169 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สูงเนิน (สงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
สูงเนิน

170 ปรับปรุงอาคารเรียน 
4 (ตอเติมหลังคา
เอนกประสงค) 
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพื่อตอเติมหลังคากันสาด 
อาคารเรียน 4 ใหมีสภาพมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารที่
สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตอเติม
หลังคาเอนกประสงค) กวาง 
5.05 เมตร ยาว 40 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 1.ตัวอาคาร 4 มีการตอเติม
หลังคากันสาด รอยละ 80
2.รอยละ 90 ของนักเรียน ครู
และบุคลากรมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการและการ
ใหบริการทางดานอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน 

1.โรงเรียนสูงเนินมีหลังคากัน
สาดอาคารเรียน 4 ที่มีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู

โรงเรียน
สูงเนิน สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

171 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนสูงเนิน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนสูงเนิน มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
สูงเนิน
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

172 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

173 ซอมแซมอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนเบ็ดเสร็จ ก ใหมีความมั่นคง
 แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ซอมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
โดยซอมงานระบบไฟฟา
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวา
รอยละ 90

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

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

174 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

175 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยา
คม (สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนองงู
เหลือม

พิทยาคม

176 ทาสีอาคารเรียน 
216 ล อาคารเรียน 
1 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

1.เพื่อทาสีอาคารเรียน 216 ล 
อาคารเรียน 1
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ทาสีอาคารเรียน 216 ล อาคาร
เรียน 1 ทาสีน้ําอะครีลิก  
จํานวน 1,450 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000  ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียน มีสีสัน
สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู

โรงเรียนหนองงู
เหลือม

พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

177 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนองงู
เหลือม

พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

178 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 2 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

179 ปรับปรุงอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราว ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

180 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

181 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยา
คม(สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
บุญมาก
พิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

182 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ  ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามเอื้อตอการ
เรียนรู

ปรับปรุงซอมแซม
1.อาคารหอประชุมเอนกประสงค
2.อาคารอุตสาหกรรม
3.อาคาร 3 (หองพระพุทธ)
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียนหนอง
บุญมาก

พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

183 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
 มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
บุญมาก
พิทยาคม

169



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

184 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองยางพิทยาคม 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

185 ปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหาร โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหารใหมีความปลอดภัย 
สะอาด และนาใชบริการ
2.เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในการ
รับประทานอาหารในโรงอาหาร

งานปูกระเบื้องเคลือบ 8"×8" 
จํานวน 370 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการ มีความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป รอยละ 90

1.โรงเรียนมีโรงอาหารที่มี
ความปลอดภัย สะอาด และนา
ใชบริการ
2.นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี
ในการรับประทานอาหารในโรง
อาหาร

โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

186 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

187 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค
 (สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

188 ปรับปรุงหองเรียน  
อาคาร 108 ล 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.เพื่อปรับปรุงหองเรียน อาคาร
 108 ล
2.เพื่อใหมีหองเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"×12" โดยมีพื้นที่ปูกระเบื้อง
ไมนอยกวา 312 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีหองเรียน ที่มี
ความสะอาด ม่ันคงแข็งแรง  
และปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีหองเรียนที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู 

โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค 

สํานักการชาง 
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

189 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส และมี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

190 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

191 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 1 (108
 ล) โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

งานทาสีภายนอกอาคารเรียน  
จํานวน 1,700 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา
 สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

174



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

192 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา มี
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

193 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
หินดาดวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
หินดาดวิทยา

194 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน โรงเรียน
หินดาดวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

งานกระเบื้องปูพื้น
 -ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" 
x 12" 
ในหองเรียนและหองปฏิบัติการ
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
หินดาดวิทยา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

195 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนหินดาดวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
หินดาดวิทยา
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(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

196 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
อรพิมพวิทยา 
(สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา)

1.เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
2.เพื่อจัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา
4.เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
5.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

1.จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 ศูนย
2.จัดกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูดานการทองเท่ียวใน
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป
4.จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" จํานวน 1 คร้ังตอป
5.จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 1 คร้ังตอป

650,000 650,000 650,000 650,000 1.โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติในสถานศึกษา อยาง
นอย 1 ศูนยฯ
2.นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาอยางนอย รอยละ 80
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป
4.นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกัน
ยาเสพติด เด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอป

1.นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝ
เรียนใฝรูตลอดชีวิต
3.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น
4.นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
5.เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
หางไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

197 ปรับปรุงตอเติม
ชายคา (อาคาร 216
 ล) โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัด
การศึกษา และการใหบริการ
2.เพื่อปรับปรุงและซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

ปรับปรุงตอเติมชายคา (อาคาร 
216 ล)
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90

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

โรงเรียน
อรพิมพวิทยา 
สํานักการชาง 

สํานักการศึกษาฯ

178



(แบบ ผ.01)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

198 คาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงบประมาณ 
เปนตน อันจะนําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม (New Economy 
Model) ตามยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0

จัดหา จัดทําและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4 
ระบบ ประกอบดวย 
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบุคคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการศึกษา

450,000 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาดําเนินการจัดหา 
จัดทํา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0 อยางนอย 4
 ระบบ

โรงเรียนอรพิมพวิทยา มีระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส และมีระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมีความพรอมใน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

101,549,500 70,970,000 70,970,000 70,970,000

197 121 121 121รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อสงเคราะหผูปวยที่
ยากไร เพื่อเปนคาใชจายใน
การเดินทาง คาพาหนะ
สําหรับเขารับการ
รักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลของทาง
ราชการ

ผูปวยที่ยากไรในจังหวัด
นครราชสีมาตามที่รองขอและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการ
สงเคราะหผูปวยที่ยากไรของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ.2560 ทั้ง 32 อําเภอ 
เฉลี่ยอําเภอละ 52 คนๆ ละไม
เกิน 2,000 บาท/ไมเกิน 3 
ครั้งตอป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ประชาชนผูยากไร ไรที่
พึ่ง ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ไดรับการ
สงเคราะห
2.เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผูยากไร
 ไรที่พึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 1 1 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

181



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ทั่วไปดานการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหเกิดแนวทางการ
บริหารจัดการในการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประชาชนใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยง
เปนเครือขายในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพา
ตนเอง

ดําเนินการอบรมทางวิชาการ
และศึกษาดูงานใหกับ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จํานวน 
696 คน ประกอบดวย 
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 
(อําเภอเมืองนครราชสีมา) 
วิทยากรและเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 
และแขกผูมีเกียรติ

1,650,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.ประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา เขารวม
โครงการ มีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 (ระดับด)ี

1.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของประชาชน
ในการขับเคลื่อนการ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาทั้งระดับ
ครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน
2.ผูเขารวมโครงการมีโอกาส
เรียนรูและเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยตรงกับแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต หรือการประกอบ
อาชีพ

สํานักปลัดฯ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

182



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ทั่วไป อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหเกิดแนวทางการ
บริหารจัดการในการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประชาชนใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยง
เปนเครือขายในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพา
ตนเอง
3.เพื่อใหประชาชนได
เรียนรูและนํานวัตกรรม
ใหมๆ มาพัฒนาใหกับชุมชน
ของตัวเอง

ดําเนินการอบรมและศึกษาดู
งานประชาชนทั่วไปอําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 705 คน

1,651,980 รอยละ 80 ของผู
เขารับการฝกอบรม
มีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ
อยูในระดับดี

1.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของประชาชน
ในการขับเคลื่อนการ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาทั้งระดับ
ครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน
2.ผูเขารวมโครงการมีโอกาส
เรียนรูและเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยตรงกับแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต หรือการประกอบ
อาชีพ

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชา
รัฐจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมและแกไข
ปญหาการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
2.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการตลาด
ประชารัฐใหเกิดผลการปฏิบัติ
เปนรูปธรรม
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและผูประกอบ
สามารถยกระดับการสราง
งาน สรางอาชีพและสราง
รายได
4.เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
สวนราชการและผูบริหาร
จัดการตลาดประชารัฐ 
(CMO) สามารถใหคําแนะนํา
การบริหารจัดการตลาดได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การจัดทําแผนการตลาด 
พัฒนาสินคาและสรางความ
พึงพอใจใหกับผูบริโภค

จัดอบรมใหกับประชาชน 
ผูประกอบการ สวนราชการ 
และผูบริหารจัดการตลาด
ประชารัฐ และเจาหนาที่ผูมี
สวนเกี่ยวของ จํานวน 368 
คน

150,950 150,950 150,950 150,950 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเกี่ยวกับ
แนวความคิดการสราง
นวัตกรรมและกลยุทธ
ทางการบริหาร
การตลาด การใช
เทคโนโลยีการพัฒนา
และจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของการ
บริหารการตลาด
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

1.ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
การสงเสริมและแกไขปญหา
การประกอบอาชีพ
2.มีการขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดประชารัฐใหเกิดผลการ
ปฏิบัติเปนรูปธรรม
3.ประชาชนที่เขารวม
โครงการตลาดประชารัฐไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ สามารถ
ยกระดับการสรางงาน สราง
อาชีพและสรางรายได
4.กลุมเปาหมายไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนใหสามารถ
ใหคําแนะนําการบริหาร
จัดการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ทั่วไปจังหวัด
นครราชสีมา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอวังน้ํา
เขียว

1.เพื่อใหเกิดแนวทางการ
บริหารจัดการในการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนเปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการ
พึ่งพาตนเองและลดปญหา
ความยากจน
3.เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงที่เกิด
จากการศึกษาดูงานนอกพื้น
ที่มาพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได

1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
232 คน ประกอบดวย 
ประชาชนอําเภอวังน้ําเขียว 
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ
2.ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
จํานวน 225 คน 
ประกอบดวย ประชาชน
อําเภอวังน้ําเขียว และ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

560,940 1.ประชาชนเขารับ
การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพูนทักษะ
ในการอบรมพรอม
ศึกษาดูงานไมนอย
กวารอยละ 80
2.ประเมินความพึง
พอใจประชาชนที่
เขารับการอบรมดาน
วิชาการมีความพึง
พอใจอยูระดับมาก
ไมนอยกวารอยละ 
80

1.ประชาชนเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและเพิ่มศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง
2.ประชาชนสามารถนํา
ประสบการณจริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใชและ
นําไปสูการปฏิบัติในพื้นที่
ชุมชนของตนเองอยางเหมาะสม

สํานักปลัดฯ

4,013,870 150,950 150,950 150,950

4 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
สุขภาพตาและ
ปองกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น

1.เพื่อใหความรูในการดูแล
สุขภาพตา และการใชสายตา
อยางถูกวิธี
2.เพื่อสงเสริมสุขภาพตาและ
ปองกันภาวะผิดปกติของการ
มองเห็น
3.เพื่อใหนักเรียนที่มีปญหา
ดานคุณภาพสายตาไดรับการ
ดูแลชวยเหลือตามความ
เหมาะสม
4.เพื่อตรวจคัดกรองและ
ตรวจสายตาใหนักเรียน
5.เพื่อแกไขปญหาสายตาโดย
การตัดแวนสายตาใหกับ
นักเรียนในรายที่มีปญหา
สายตาตามระเบียบ

1.นักเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา จํานวน 1,346 
คน
2.ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ ครู
อนามัย ครูผูรับมอบหมาย และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน 
50 คน

1,237,970 1,237,970 1,237,970 1,237,970 1.มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวนไมนอยกวารอยละ 
80 
2.ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการไมนอยกวาระดับดี

1.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูในการดูแลสุขภาพ
ตาและการใชสายตาอยาง
ถูกวิธี
2.นักเรียนที่มีปญหาดาน
สายตาไดรับการดูแล
ชวยเหลือตามความ
เหมาะสม สามารถดําเนิน
ชีวิตและเรียนหนังสือได
ตามปกติเหมือนนักเรียน
ทั่วไป

กองสาธารณสุข

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานการ
จัดระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเขารวม
โครงการในการดําเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉินในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.ผูเขารวมโครงการฯไดรับ
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแพทยฉุกเฉิน สามารถ
นํามาปรับใช ในการดําเนินงาน
ในทองถิ่นได
3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการชวยเหลือประชาชนผู
ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
ฉุกเฉินใหไดรับการชวยเหลือ
อยางถูกตอง รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ลดอัตราการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชนให
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวม
ทั้งสิ้น 30 คน

400,000 1.มีผูเขารวมการอบรม ไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขารับ
การอบรม มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวาระดับดี

1.ผูเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานไดรับความรู
เพิ่มเติม สามารถนํามาปรับ
ใชในทองถิ่นได
2.ผูเขารับฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานไดรับความรู
ประสบการณเทคนิคที่ได
จากการเรียนรูทองถิ่นอื่น
มาปรับใชใหเกิดประโยชน
แกทองถิ่นตนเอง

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรค
เอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภ 
ในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาอนามัย
เจริญพันธุ ในพื้นที่
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงคท่ัวไป
1.เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษา , 
อนามัยเจริญพันธุและการ
ปองกันการตั้งครรภในกลุม
วัยรุน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพื่อสงเสริมการเรียนรูใน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมในกลุม
วัยรุน โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมและสรางจิตสํานึก
ใหกับกลุมวัยรุน

1.นักเรียน
 -โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
 จํานวน 340 คน
 -โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 
จํานวน 340 คน รวมทั้งสิ้น 
680 คน
2.กลุมอื่นๆ
 -วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/ที่
เกี่ยวของ จํานวน 30 คน/1 รุน

1,833,000 1,833,000 1,833,000 1,833,000 ดานปริมาณ
1.ผูเขารวมโครงการฯ สนใจ
เขารวมโครงการฯ รอยละ 
90
ดานคุณภาพ
1.ผูเขารวมโครงการฯ ผาน
การอบรมรอยละ 80
2.ผูเขารวมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจระดับดี

1.เยาวชนไดรับความรู 
ตระหนัก เขาใจในการเฝา
ระวัง ปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการ
ตั้งครรภ
2.เยาวชนมีความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภและการใช
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
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(บาท)
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(บาท)

2563
(บาท)

2564
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   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
ประจําถิ่นอําเภอบาน
เหลื่อมจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดตอ โรค
ระบาดและโรคประจําถิ่น
2.เพื่อเพิ่มทักษะและฟนฟู
ความรูในการเฝาระวังปองกัน
 ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดและโรคประจําถิ่น
3.เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดและโรคประจําถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอประจํา
ถิ่นอําเภอบานเหลื่อมจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 370 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายเขารวมอบรม
ตามโครงการฯ มีความพึง
พอใจในโครงการฯ ในระดับดี

1.สามารถมีความรูความ
เขาใจ และทักษะในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2.พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ใหเปนผูนําใน
การดําเนินงานดานการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอประจําทองถิ่น

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
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   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

5 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการชวยชีวิตใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม
ชวยเหลือตัวเองและผูอื่นได
2.เพื่อใหผูเขารวมการอบรม
สามารถชวยเหลือผูที่จมน้ํา
ใหพนจากอันตรายไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
กอนนําสงโรงพยาบาล

กลุมเปาหมายประกอบดวย
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ
จํานวน 1,440 คน

796,000 796,000 796,000 796,000 เชิงปริมาณ
1.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน
ไมนอยกวา รอยละ 70 ของ
กลุมเปาหมาย
2.ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวาระดับดี
3.ผูเขารับการอบรมมีคะแนน
ทดสอบหลังการอบรม ผาน
เกณฑรอยละ 60 เชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู และไดฝกปฏิบัติการ
การชวยชีวิต กรณีเกิดเหตุ
จมน้ําเพื่อใหกลุมเปาหมาย ได
ชวยเหลือกลุมนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปไดเมื่ออาศัยอยู
ในชุมชนได

1.สามารถมีความรูดาน
การปฐมพยาบาลและ
ชวยชีวิตขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน และชุมชนในกรณี
จมน้ําได
2.สามารถชวยเหลือผูที่
จมน้ําใหพนจากอันตรายได
อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพกอนนําสง
โรงพยาบาล

กองสาธารณสุข
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

6 โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง 
"Koratpao Fun Run"

1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
3.เพื่อเสริมสรางการมีสวน
รวมและกระตุนใหเยาวชน
และประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการออก
กําลังกายท่ีจะชวยเสริมสราง
สุขภาพอยางยั่งยืน
4.เพื่อสนับสนุนนโยบาย
สุขภาพเชิงรุกและการสราง
เสริมสุขภาพ

นักเรียนในสังกัด อบจ.นม. 
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
2,000 คน

612,700 612,700 612,700 612,700 1.มีผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
2.ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการไมนอยกวาระดับดี

1.เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2.เยาวชนและประชาชน
เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
เหมาะสม
3.เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกายท่ีจะ
ชวยเสริมสรางสุขภาพอยาง
ยั่งยืน
4.เกิดการสนับสนุน
นโยบายสุขภาพเชิงรุกและ
การสรางเสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุข
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

7 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรค
เอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุนและแกไข
ปญหาอนามัยเจริญ
พันธุ ในพื้นที่ อําเภอ
โชคชัย และอําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรู เรื่องเพศศึกษา 
อนามัยเจริญพันธุและการ
ปองกันการตั้งครรภในกลุม
วัยรุน
2.เพื่อสงเสริมการเรียนรูใน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมในกลุม
วัยรุน โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และสรางจิตสํานึก
ใหกับกลุมวัยรุน

1.ตัวแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 3 
โรงเรียน จํานวน 5 รุนๆละ 
170 คน รวม 850 คน ไดแก
- โรงเรียนอรพิมพวิทยา
- โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
- โรงเรียนดานเกวียนวิทยา
2.วิทยากรและเจาหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมาย/ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 20 คน/รุน จํานวน 5 
รุน รวม 100 คน
3.แขกผูมีเกียรติ จํานวน 10 
คน/รุน จํานวน 5 รุน รวม 50
 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.ผูเขารวมโครงการฯ สนใจ
เขารวมโครงการฯ รอยละ 
80
2.ผูเขารวมโครงการฯ ผาน
การอบรมรอยละ 80 
3.ผูเขารวมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจ ระดับดี

1.เยาวชนไดรับความรู 
ตระหนัก เขาใจในการเฝา
ระวัง ปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการ
ตั้งครรภ
2.เยาวชนมีความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภและการใช
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

8 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตแกนนํา
วัยรุนในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพใหมีความรู 
ความสามารถในการคัดกรอง
การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
และดูแลชวยเหลือนักเรียนได
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่
ตนแบบระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3.เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวนใหเขมแข็งในการ
สงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันปญหาสุขภาพ
4.เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิตวัยรุน

ปงบประมาณ 2561
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร 3 วัน จํานวน 5
 รุนๆ ละ 141 คน รวม 705 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
 -ตัวแทนเจาหนาที่กองสาธารณสุข 
และสํานักการศึกษาฯ 
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ 
2.จัดอบรมหลักสูตรการให
คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3 
วัน จํานวน 6 รุนๆ ละ 100 คน 
รวม 660 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ

3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1.กลุมเปาหมายเขารับการ
อบรมไมนอยกวารอยละ 85 
2.นักเรียนกลุมเปาหมาย
ไดรับคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงรอยละ 100
3.โรงเรียนในสังกัดไดรับ
การนิเทศและควบคุมกํากับ
การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนรอยละ 70
4.เครือขายสาธารณสุขเขา
มาดําเนินการกิจกรรมใน
โรงเรียนคูเครือขายรอยละ 
40

1.มีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดฯ ที่ได
มาตรฐาน
2.ตัวแทนวัยรุนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนได
3.มีการบูรณาการงาน
เครือขายการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่
โรงเรียน ชุมชนสาธารณสุข
ในโรงเรียนสังกัดฯ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตแกนนํา
วัยรุนในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (ตอ)

5.เพื่อพัฒนาระบบติดตาม
นิเทศ การเสริมพลังการ
ทํางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
6.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูถอดบทเรียนการ
ทํางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนตนแบบ หลักสูตร 3 วัน 
จํานวน 45 คน 
กลุมเปาหมาย
 -ครูโรงเรียนกุดจิกวิทยา
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
4.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
การปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หลักสูตร 1 วัน จํานวน 6 
รุนๆ ละ 64 คน รวม 384 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตแกนนํา
วัยรุนในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (ตอ)

ปงบประมาณ 2562-2564
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร 3 วัน จํานวน
 6 รุนๆ ละ 141 คน รวม 846 
คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
 -ตัวแทนเจาหนาที่กองสาธารณสุข
 และสํานักการศึกษาฯ 
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ 
2.จัดอบรมหลักสูตรการให
คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3 
วัน จํานวน 8 รุนๆ ละ 105 คน 
รวม 840 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตแกนนํา
วัยรุนในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (ตอ)

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนตนแบบ หลักสูตร 3 วัน 
จํานวน 5 รุนๆ ละ 87 คน รวม 
435 คน 
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 58 
แหง
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขาย
 -ตัวแทนนักเรียน
 -ตัวแทนประชาชน
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
4.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
การปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หลักสูตร 1 วัน จํานวน 6 
รุนๆ ละ 89 คน รวม 534 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด 58 
แหง
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ 
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตแกนนํา
วัยรุนในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (ตอ)

5.จัดอบรมเพิ่มทักษะชีวิตวัยรุน
 หลักสูตร 3 วัน จํานวน 6 รุนๆ
 ละ 150 คน รวม 900 คน
กลุมเปาหมาย
 -ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด 58 แหง
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

9 โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

1.เพื่ออบรมนักเรียนใหมี
ความเขาใจบทบาทของแกน
นําสุขภาพในโรงเรียน 
สามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกนักเรียนในโรงเรียน
 ครอบครัวและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ
 สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เขมแข็ง สามารถนําความรู
และทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสม
4.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงตน
เปนพุทธมามกะตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 3 โรงเรียน 
ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 - โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
จํานวน 4 รุนๆละ 170 คน รวม
 680 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/ที่
เกี่ยวของ จํานวน 50 คน/รุน รวม
 200 คน
 - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนโดยการบรรยายและฝก
ปฏิบัติฐานการเรียนรูดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ระยะเวลา
 1 วัน/1 รุน
 - กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักเรียน
โดยใชหลักไตรสิขา ศีล สมาธิ 
ปญญา ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/1
 รุน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุมเปาหมายเขารับการ
อบรมไมนอยกวา รอยละ 
100
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรูหลังการรับการอบรม
มากขึ้น ไมนอยกวารอยละ 
80
3.ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจหลังการรับการ
อบรม ไมนอยกวารอยละ 80

1.นักเรียนมีความเขาใจ
บทบาทและสามารถทํางาน
ดานสาธารณสุขในโรงเรียน 
ดูแลตนเองได ใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกเพื่อน ครอบครัว
และชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ
 สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะ
ที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเปนพุทธมามะกะ 
เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อน 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

10 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัย
ทํางาน "คืนเอวให
องคกร"

1.เพื่อสงเสริมใหองคกรเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมใน
เรื่องอาหาร การออกกําลัง
กาย และการจัดการอารมณที่
เหมาะสม
2.เพื่อสนับสนุนการลด
น้ําหนักแกบุคลากร
3.เพื่อเฝาระวังภาวะนํ้าหนัก
เกินโดยคัดกรองความเสี่ยง
บุคลากรดวยการลดเอว ชั่ง
น้ําหนัก และดัชนีมวลกาย

1.ฝกอบรมใหกับ
1.1 บุคลากรสังกัด อบจ.
นครราชสีมา และผูสนใจ 50 
คน
1.2 เจาหนาที่ผูกี่ยวของ 15 คน
2.จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก แบบ
ดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง 
จํานวน 3 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ

97,575 97,575 97,575 97,575 1.ผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
ประชากรวัยทํางาน
(กลุมเปาหมาย)
2.ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการไมนอยกวาระดับดี

1.ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
ในเรื่องอาหาร การอออก
กําลังกาย และการจัด
อารมณที่เหมาะสม
2.ผูเขารวมโครงการไดรับ
การสนับสนุนการลดน้ําหนัก
3.ผูเขารวมโครงการไดรับ
การเฝาระวังภาวะน้ําหนัก
เกินดวยการวัดรอบเอว ชั่ง
น้ําหนัก และดัชนีมวลกาย

กองสาธารสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

   2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

11 โครงการจิตดี๊ ดี มีสุข 
สนุกกับการทํางาน

1.เพื่อเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต
2.เพื่อสงเสริมและบูรณาการ
งานเครือขายพัฒนาการดูแล
สุขภาพจิต

1.อบรมจิตดี๊ ดี มีสุข สนุกกับ
การทํางาน ตัวแทนบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา หลักสูตร 1 วัน 
จํานวน 2 รุนๆ ละ 240 คน
2.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง ปญหาสุขภาพจิต และ
แนวทางแกไข หลักสูตร 2 วัน 
จํานวน 1 รุน รวม 105 คน

350,000 350,000 350,000 350,000 1.กลุมเปาหมายไดรับคัด
กรองความเครียดรอยละ 40
2.กลุมเปาหมายเขารับอบรม
 รอยละ 85
3.กลุมเปาหมายเขารวม
สัมมนาไมนอยกวารอยละ 
85
4.ผูเขารับการอบรมมีความรู
เพิ่มรอยละ 85
5.กลุมเปาหมายมีภาวะ
เครียดลดลงรอยละ 50

1.ไดรูปแบบการเสริมสราง
สุขภาพ โดยเนนการจัดการ
ความเครียด
2.บุคลากรมีแนวทางใน
การจัดการความเครียดดวย
ตนเอง

กองสาธารณสุข

12,008,845 15,108,845 15,108,845 15,108,845

11 10 10 10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัยกลุมโรค 
NCDs สําหรับ
ประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
717 คน
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จํานวน 681
 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 3 รุนๆ 
ละ 5 คน รวม 15 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 3 
รุนๆ ละ 7 คน รวม 21 คน
2.ศึกษาดูงาน จํานวน 696 คน
  -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จํานวน 681
 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 3 รุนๆ 
ละ 5 คน รวม 15 คน

1,663,620 1,663,620 1,663,620 1,663,620 ดานปริมาณ
1.ประชาชนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานโดยการอบรม
พรอมศึกษาดูงานไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน "สราง
เสริมสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน โดยคนในชุมชน" 
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนดานสาธารณสุขได
เพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากที่สุดไม
นอยกวารอยละ 80
ดานคุณภาพ
1.หนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมกับประชาชนในพื้นที่
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ ในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
ใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองให
หางไกลจากโรคไมติดตอ และ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

202



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชนทั่วไป 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
554 คน
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอบัว
ลาย จํานวน 530 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 2 รุนๆ 
ละ 5 คน รวม 10 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 2 
รุนๆ ละ 7 คน รวม 14 คน
2.ศึกษาดูงาน จํานวน 540 คน
  -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
บัวลาย จํานวน 530 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
10 คน

1,355,000 1,355,000 1,355,000 1,355,000 ดานปริมาณ
1.ประชาชนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรมพรอม
ศึกษาดูงานไมนอยกวารอยละ 
80
2.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน "สราง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
 โดยคนในชุมชน" สามารถ
พัฒนาศักยภาพประชาชนดาน
สาธารณสุขไดเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากท่ีสุดไมนอย
กวารอยละ 80
ดานคุณภาพ
1.หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ ในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
ใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองให
หางไกลจากโรคไมติดตอ และ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหา
และพัฒนาสาธารณสุขของ
ชุมชนใหปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

1.วันอบรมทางวิชาการ จํานวน 
235 คน หลักสูตร 1 วัน จํานวน 
1 รุน 
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
215 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 10
 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 10 คน
2.วันศึกษาดูงาน จํานวน 225 คน
 หลักสูตร 2 วัน จํานวน 2 รุน
 -ประชาชน (นํารอง)อําเภอจักราช
 จังหวัด นครราชสีมา จํานวน 
215 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 10 
คน

570,000 570,000 570,000 570,000 1.ดานปริมาณ
1.1 ประชาชนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะใน
การปฏิบัติงานโดยการอบรม
พรอมศึกษาดูงานไมนอยกวารอย
ละ 80
1.2 ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจในการดําเนินงาน "สราง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยคนในชุมชน"สามารถพัฒนา
ศักยภาพประชาชนดาน
สาธารณสุขไดเพิ่มขึ้น
1.3 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากที่สุดไมนอย
กวารอยละ 80
2.ดานคุณภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอจักราช
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตางๆในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองให
หางไกลจากโรคไมติดตอและ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหา
และพัฒนาสาธารณสุขของ
ชุมชนใหปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

1.วันอบรมทางวิชาการจํานวน 
599 คน จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 
วัน
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
หวยแถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
20 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 24คน
2.วันศึกษาดูงาน จํานวน 585 
คน จํานวน 3 รุนๆ ละ 2 วัน
 -ประชาชน(นํารอง) อําเภอหวย
แถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 
30 คน

1,456,080 1,456,080 1,456,080 1,456,080 1.ดานปริมาณ
1.1 ประชาชนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรมพรอม
ศึกษาดูงานไมนอยกวารอยละ 80
1.2 ประชาชนมีความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินงาน "สรางเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชนโดยคน
ในชุมชน"สามารถพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนดานสาธารณสุขไดเพิ่มข้ึน
1.3 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากที่สุดไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ดานคุณภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอจักราช
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตางๆในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองให
หางไกลจากโรคไมติดตอและ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

5 โครงการสงเสริม
และสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไป สามารถจัด
กิจกรรม แกไขปญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุข

ประชาชนทั่วไป อําเภอครบุรี  
จํานวน 680 คน
กิจกรรมที่ 1 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร 1 วัน 
จํานวน 3 รุน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 
หลักสูตร 2 วัน จํานวน 3 รุน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1.รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายโครงการเขา
รับการอบรมตามโครงการ
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการฯ อยูใน
ระดับดี

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตางๆ ในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
ใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองให
หางไกลจากโรคติดตอ และ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

6,844,700 6,844,700 6,844,700 6,844,700

5 5 5 5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาการทองเที่ยว   
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ี  

และกีฬา 
 

 



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนทั่วไปใน
การอํานวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัย
ใหแกนักทองเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเตรียมความพรอมใหการ
บริการอํานวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสรางเครือขายประชาชน
ชวยเหลือนักทองเท่ียวในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมตอภารกิจแบบบูรณา
การในการทําหนาที่ชวยเหลือ
นักทองเท่ียว
4.เพื่อชวยเหลือนักทองเท่ียวใหมี
ความรูความสามารถ ความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทองเที่ยวในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา
5.เพื่อประชาสัมพันธจังหวัด
นครราชสีมาซึ่งมีสถานท่ีทองเที่ยว

อบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงาน จํานวน 816
 คน ประกอบดวย 
ประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา/วิทยากร/
เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

1,718,720 1.มีผูเขารับการ
อบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยู
ในระดับดี

1.ประชาชนสามารถใหความชวยเหลือ
นักทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมามีความรู
ความสามารถซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกตลอดจนรักษาความ
ปลอดภัยใหนักทองเท่ียว รวมทั้งใหเกิด
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน
เปนมรดกตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต
2.องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามี
เครือขายประชาชนชวยเหลือนักทองเท่ียว
3.นักทองเท่ียวเกิดความประทับใจพึง
พอใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยใน
ระหวางเดินทางทองเที่ยวและตองการ
กลับมาทองเท่ียวในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาอีกครั้ง
4.จังหวัดนครราชสีมามีภาพลักษณดาน
การทองเท่ียวดานความปลอดภัยตรงตาม
เจตนารมณของรัฐบาล

สํานักปลัดฯ

1,718,720 0 0 0

1 0 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองที่ด ี

 
 



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด "หลักสูตร
บทบาทผูนําที่ดีในยุค 
Thailand 4.0"

1.เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดมีความรูความเขาใจกับ
บทบาทผูนําในยุค 
Thailand 4.0
2.เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดมีความรูความเขาใจ
สามารถสรางกระบวนการ
เรียนรูซึ่งกันและกันจาก
ทีมงานได
3.เพื่อสงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมไดเพิ่มศักยภาพ
ขีดความสามารถใหทันตอ
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน
ในการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ถูกตอง

ฝกอบรมและศึกษาดูงานฯ 
รวมทั้งสิ้น 80 คน 
ประกอบดวย
1.คณะผูบริหาร อบจ.
นครราชสีมา
2.ประธานสภา และรอง
ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา
3.สมาชิกสภา อบจ.
นครราชสีมา
4.ปลัด และรองปลัด อบจ.
นครราชสีมา
5.หัวหนาสวนราชการสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา
6.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

1,014,600 1.ผูเขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 
80 ของ
กลุมเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผู
เขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ
ไมนอยกวาระดับดี

1.ผูเขาการอบรมมีความรู
ความเขาใจกับบทบาทผูนําใน
ยุค Thailand 4.0
2.ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจสามารถสราง
กระบวนการเรียนรูซึ่งกันและ
กันจากทีมงานได
3.ผูเขารับการอบรมสามารถ
เพิ่มศักยภาพทองทางการรับ
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน
ในการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ถูกตอง

กองกิจการ
สภา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

210



(แบบ ผ.01)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการเผยแพร
กฎหมายเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
แกบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหความรู ความเขาใจ
เนื้อหาของ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นฉบับ
แกไข
2.เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น

จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
500 คน

300,000 1.ผูเขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 
80 ของ
กลุมเปาหมาย
2.ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น

ผูเขารับการอบรมมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น

กองกิจการ
สภา

0 1,314,600 0 0

0 2 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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รายละเอียดโครงการอุดหนุน (ผ.02) 

 

 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟา
และปรับปรุง
ระบบแรงต่ํา 
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1. เพื่อติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
และปรับปรุงระบบแรงต่ํา
ภายในโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
2. เพื่อใหระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมตางๆ อยาง
ตอเนื่องและคุมคา
3. เพื่อสนับสนุนในการศึกษา
ของนักเรียนในระดับขั้น
พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - 6 
ของโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1. การดําเนินงาน
 1.1 งานติดต้ังระบบไฟฟาแรงสูง
ภายใน
- ปกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน
 1 ตน
 -  พาดสาย สายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) 
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 
20 เมตร จํานวน 3 เสน
 1.2 งานติดต้ังหมอแปลงภายใน
- ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 
22000-400/230V. ขนาด 50KVA
 จํานวน 1 เครื่อง
 1.3 งานติดต้ังระบบไฟฟาแรงต่ํา
ภายใน
- ปกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 
18 ตน
 - พาดสาย สายอลูมีเนียมหุมฉนวน 
(AW) ขนาด 50 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 280 เมตร จํานวน 4 เสน

675,349.06 ผลสําเร็จของโครงการ
 รอยละ 80

1. มีหมอแปลงไฟฟา
และปรับปรุงระบบแรง
ต่ํา ภายในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมตางๆ
2. ระบบไฟฟาภายใน
โรงเรียนมีสภาพดี 
ปลอดภัยที่เอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนื่องและ
คุมคา ระดับดี

โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

การไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขาหมูสี

อําเภอปากชอง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองที่นาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

 - พาดสาย สายอลูมีเนียมหุมฉนวน 
(AW) ขนาด 50 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 130 เมตร จํานวน 2 เสน
 1.4 งานติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด
 20 วัตต จํานวน 14 ชุด
- พาดสาย สายอลูมิเนียมหุมฉนวน 
(AW) ขนาด 25 ตารางมิลิเมตร 
ระยะทาง 410 เมตร
 - ติดตั้งชุดลอฟาแรงต่ํา
 1.5 งานติดตั้งมิเตอรภายนอก
- ติดตั้งมิเตอรประเภท แรงต่ํา 
ระบบ 3 เฟส ขนาด 30 (100)A 
จํานวน 1 เครื่อง
(ตามประมาณการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาหมูสี อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2 โครงการขยายเขต
แรงสูงติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา
เพิ่มเติม โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา

เพื่อขยายเขตและติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา ภายในโรงเรียน

1. แผนกแรงสูงภายใน
- ปกเสาคอนกรีต ขนาด 12.00 และ
 12.20 เมตร จํานวน 2 และ 1 ตน 
พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 
ตารางมิลลิเมตร จํานวน 3 สาย 
ระยะทาง 60 เมตร
2. แผนกหมอแปลงภายใน
- ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000 – 400/230 โวลท ขนาด 
250 เควีเอ. จํานวน 1 เครื่อง (แขวน)
3. แผนกแรงต่ําภายใน
  - รื้อถอนเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร
 จํานวน 3 ตน (สงคืนผูใชไฟ) และนํา
อุปกรณแรงต่ําเดิมกลับมาใช
4. แผนกไฟถนนภายใน
  - ติดตั้งชุดควบคุมโฟโตสวิตช ไฟถนน
 จํานวน 1 ชุด
(ตามประมาณการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)

527,653.16  โรงเรียนไดขยายเขต
ติดตั้งเพิ่มขนาดหมอ
แปลงไฟฟา

โรงเรียนมีกระแสไฟฟา
ใชอยางเพียงพอ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 

นครราชสีมา

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

จังหวัด
นครราชสีมา 3 

(สุรนารี)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

3 ขยายเขตเพิ่ม
ขนาดหมอแปลง
ไฟฟา โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการขยายเขตเพิ่ม
ขนาดหมอแปลงไฟฟา

ขยายเขตเพิ่มขนาดหมอแปลง
1. ปริมาณงานขยายเขตฯ
   1.1 แผนกแรงสูงภายนอก
   - ปกเสาคอนกรีตขนาด 12.20 
เมตร จํานวน 1 ตน (พรอมอุปกรณ
ประกอบหัวเสา)
   1.2 แผนกแรงสูงภายใน
   - ปกเสาคอนกรีตขนาด 12,12.20 
เมตร จํานวน 4,1 ตน
   - พาดสายบนเสาดวยสายเคเบิ้ล
อากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 3 เสน ระยะทาง 200 เมตร
  1.3 แผนกรื้อถอนหมอแปลงภายใน
   - รื้อถอนหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000-400/230 โวลท ขนาด 50
 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง

648,957.05 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา รอยละ 80

มีระบบไฟฟาที่มีขนาด
เพียงพอตอปริมาณการ
ใชบริการ มี
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

อําเภอดานขุนทด
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

 1.4 แผนกหมอแปลงภายใน
   - ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 
22,000-400/230 โวลท ขนาด 
250 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง
 1.5 แผนกรื้อถอนแรงต่ําภายใน
   - รื้อถอนเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร
 จํานวน 5 ตน
  - รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุมฉนวน 
พีวีซ.ี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 4 เสน ระยะทาง 200 เมตร
  1.6 แผนกแรงต่ําภายใน
   - พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน พีวีซี.
 ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 4
 เสน ระยะทาง 200 เมตร
2. คาใชจายขยายเขตฯ
3. แผนกมิเตอร
  3.1 ติดตั้งมิเตอรแรงต่ํา ระบบ 3 
เฟส ประกอบ ซีที.เรโช ขนาด 400/5
 แอมป จํานวน 1 เครื่อง
  3.2 คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟา
(ตามแบบประมาณการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอดานขุนทด)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

4 ขยายเขตเพิ่ม
ขนาดหมอแปลง
ไฟฟาโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

เพื่อขยายเขตเพิ่มขนาดหมอ
แปลง

ยาย-ติดตั้งเพิ่มขนาดหมอแปลง ขนาด
 250 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 22 กิโล
โวลท
1. แผนกแรงสูงภายนอกสมทบ 50%
  - ประกอบคอน DE. (พรอมอุปกรณ
ประกอบ) จํานวน 1 ชุด
2. แผนกแรงสูงภายใน
- ปกเสา คอร.ขนาด 12 เมตร (พรอม
อุปกรณประกอบ) จํานวน 5 ตน
- พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.
ระบบ 3 เฟส. 22 เควี. จํานวน 3 สาย
 ระยะทาง 225 เมตร
- ติดตั้งดรอฟเอาทปองกันไลนแรงสูง 
22 เควี 100 แอมป จํานวน 3 ชุด
3. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน
- รื้อถอน คอน คอร. SP (พรอม
อุปกรณประกอบ) จํานวน 2 ชุด
- รื้อถอน คอน คอร. DE (พรอม
อุปกรณประกอบ) จํานวน 2 ชุด
- รื้อถอน คอน คอร. BA (พรอม
อุปกรณประกอบ) จํานวน 1 ชุด
- รื้อถอนสายอลูมิเนียม 50 ACSR. 
ระบบ 3 เฟส 22 เควี จํานวน 3 สาย 
ระยะทาง 235 เมตร

702,403.64 โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร มีหมอแปลง 
ขนาด 250 เควีเอ 
ระบบ 3 เฟส 22 กิโล
โวลท

1. โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีพลังงานไฟฟาใช
ในการบริหารงานได
อยางพอเพียง
2. โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีขนาดหมอแปลง
ไฟฟาเพิ่มเปน 250 เควี
เอ

โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

อําเภอบัวใหญ

218



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผานมา

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

4. แผนกหมอแปลงภายใน
 - ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 22 
เควี ขนาด 250 เควีเอ (นั่งราน) 
จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ
ปองกัน (ดานแรงสูง) ครบชุด และเสา
 คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 1 ตน
5. แผนกรื้อถอนหมอแปลงภายใน
  - รื้อถอนหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 
22 เควี ขนาด 100 เควีเอ. (นั่งราน) 
จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ
ประกอบและอุปกรณปองกัน (ดาน
แรงสูง) ครบชุด
6. แผนกมิเตอร
  - ยาย-เพิ่มขนาดมิเตอรประกอบ ซีที
แรงต่ํา ขนาด 250/5 แอมป ระบบ 3
 เฟส 4 สาย จํานวน 1 เครื่อง (ตาม
แบบประมาณการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ)

2,554,362.91 0 0 0

4 0 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.08) 

 



(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อจัดหารถจักรยานยนตใช
สําหรับเปนพาหนะเดินทาง
ติดตอประสานงาน

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

          40,800           40,800 กองการเจาหนาที่

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
 ในการจัดเก็บเอกสาร
2.เพื่อความสะดวก คลองตัวใน
การคนหาเอกสาร
3.เพื่อใหทัศนียภาพภายใน
สํานักงาน หองปฏิบัติงานนาอยู

ตูเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน ชนิดมือ
ผลัก 8 ตู จํานวน 5 ชุดๆ ละ 
89,000 บาท (ราคาทองตลาด) เปน
เงิน 445,000 บาท 

        178,000           89,000          89,000          89,000 กองแผนและ
งบประมาณ

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
 ในการจัดเก็บเอกสาร
2.เพื่อความสะดวก คลองตัวใน
การคนหาเอกสาร
3.เพื่อใหทัศนียภาพภายใน
สํานักงาน หองปฏิบัติงานนาอยู

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5 ตูๆ 
ละ 5,500 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

          11,000           11,000            5,500 กองแผนและ
งบประมาณ

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหบุคลากรมีโตะปฏิบัติงาน
2.เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากร

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เปน
เงิน 18,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

            4,500             4,500            4,500            4,500 กองแผนและ
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหบุคลากรมีเกาอี้นั่ง
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากร

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 
2,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

            2,000             2,000            2,000            2,000 กองแผนและ
งบประมาณ

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอรภายในหอง 
ผูอํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 
ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)

            3,000 กองแผนและ
งบประมาณ

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช สําหรับซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร จัดเก็บเปนระเบียบ
2.เพื่อเก็บอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชไมใหสูญหาย
3.เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่ดี

ตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลังๆ ละ
 2,900 บาท (ราคาทองตลาด)

            2,900 กองแผนและ
งบประมาณ

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการ
คัดเลือก โอน (ยาย) และบรรจุ
ใหม มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใชปฏิบัติงาน
2.เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เปน
เงิน 48,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          48,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใหบุคลากรที่บรรจุใหม มี
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใช
ปฏิบัติงานดานกราฟฟก ที่ตรง
กับตําแหนงงานของตนเอง
2.เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหการทํางานคลองตัว
รวดเร็ว

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 22,000 บาท เปนเงิน 22,000
 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          22,000 กองแผนและ
งบประมาณ

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใหสอดลองกับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดหาใหม และมี
อยูเดิม แตขาดเครื่องสํารองไฟ
2.เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อปองกันมิใหเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
เปนเงิน 19,600 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          11,200             8,400 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และโนตบุกที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
2.เพื่อจัดสรรทรัพยากรของระบบ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
กระบวนการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM)
 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 600 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

     2,280,000 ทุกสวนราชการ

12 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 9 
คันๆ ละ 814,000 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

     7,326,000 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

13 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงานซอมบํารุง
ผิวจราจรถนนลาดยาง มีความ
คลองตัว รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

รถซอมบํารุงถนนเปนรถยนตบรรทุก 
10 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 
ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดอุปกรณ
ซอมบํารุงถนนประกอบดวย ถังบรรจุ
หินและถังบรรจุน้ํายาง พรอมชุด
ควบคุมสั่งการทํางานภายในตัวรถ 
จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 
25,500,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

25,500,000   สํานักการชาง

14 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใหการปฏิบัติงานซอมบํารุง
ผิวจราจรถนนลาดยาง มีความ
คลองตัว รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและประหยัด โดย
นําเศษวัสดุเกากลับมาใชใหม

เครื่องผสมแอสฟลทชนิดรีไซเคิล เปน
เครื่องซอมผิวแอสฟลทติดตั้งบนแซสซี
ชนิดหางลาก 4 ลอ สําหรับผลิต
สวนผสมแอสฟลทและหลอมผิวแอส
ฟลทของถนน จํานวน 1 คัน ราคาคัน
ละ 3,700,000 บาท
(ราคาทองตลาด)

3,700,000     สํานักการชาง

15 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความ
คลองตัวในการทํางาน

คาจัดซื้อพัดลมไอเย็น ครอบคลุมพื้นที่
 50 ตารางเมตร ชนิดตั้งพื้นแบบ
ลอเลื่อน สามารถเคลื่อนยายได 
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 23,500 บาท
 รวมเปนเงิน 141,000 บาท
(ราคาทองตลาด)

141,000        สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

16 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑสํานักงานและ
อื่นๆ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอม
เกาอี้ จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 
7,000 บาท รวมเปนเงิน 70,000 
บาท (ราคาทองตลาด)

70,000          สํานักการชาง

17 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑสํานักงานและ
อื่นๆ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอม
เกาอี้ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
12,000 บาท รวมเปนเงิน 24,000
 บาท (ราคาทองตลาด)

24,000          สํานักการชาง

18 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ตรง ทําลายครั้งละ 10 แผน จํานวน 
1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

20,000          สํานักการชาง

19 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงค มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความ
คลองตัวในการทํางาน

จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิดเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองตลาด)

1,500,000     สํานักการชาง
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

20 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชเปนอุปกรณสนับสนุน
การฝกอบรมประชาชนตาม
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน
2.เพื่อใชเปนอุปกรณถายรูป
สินคาชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

จัดซื้อกลองถายรูปสินคาขนาดไมนอย
กวา 60 x 60 x 60 ซม. จํานวน 1 
ตัว (ราคาทองตลาด)

4,890            กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

21 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

1.เพื่อใชเปนอุปกรณสนับสนุน
การฝกอบรมประชาชนตาม
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน
2.เพื่อใชเปนอุปกรณถายรูป
สินคาชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

จัดซื้อกลองถายรูปสินคาขนาดไมนอย
กวา 30 x 30 x 30 ซม. จํานวน 1 
ตัว (ราคาทองตลาด)

2,490            กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

22 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

เครื่องเสียงหองประชุม ประกอบดวย 
 1.เครื่องควบคุมไมคประชุม จํานวน 
1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
 2.ไมคประชุมสําหรับประชาชน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
 3.ไมคผูรวมประชุม จํานวน 6 ตัวๆ 
ละ 3,200 บาท (ราคาทองตลาด)

29,500          29,500         29,500         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

23 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอม
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10 ชุดๆ ละ 
7,000 บาท (ราคาทองตลาด)

70,000          70,000         70,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

24 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

โตะเอนกประสงคหนาโฟเมกาขาว ขา
ชุบโครเมี่ยม พับได ขนาด 180 x 75
 x 75 ซม. จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,300 บาท (ราคาทองตลาด)

23,000          23,000         23,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

25 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

เกาอี้ประชุม ขาชุบโครเมี่ยม เบาะ
หนังมีพนักพิง จํานวน 100 ตัวๆ ละ 
900 บาท (ราคาทองตลาด)

90,000          90,000         90,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

26 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

18,000          18,000         18,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

27 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับรับรองคณะผูมา
เย่ียม ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม 
ติดตอราชการ ทดแทนของเดิมที่
ใชมานาน สภาพเกา ของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

โตะเอนกประสงคหนาโฟเมกาขาว ขา
ชุบโครเมี่ยม พับได ขนาด 180 x 75
 x 75 ซม. จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,300 บาท (ราคาทองตลาด)

23,000          23,000         23,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

28 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับรับรองคณะผูมา
เย่ียม ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม 
ติดตอราชการ ทดแทนของเดิมที่
ใชมานาน สภาพเกา ของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

โตะเอนกประสงคหนาโฟเมกาขาว ขา
ชุบโครเมี่ยม พับได ขนาด 120 x 45
 x 75 ซม. จํานวน 12 ตัวๆ ละ 
1,300 บาท (ราคาทองตลาด)

15,600          15,600         15,600         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

29 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับรับรองคณะผูมา
เย่ียม ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม 
ติดตอราชการ ทดแทนของเดิมที่
ใชมานาน สภาพเกา ของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

เกาอี้ประชุม ขนาด 50 x 55 x 90 
ซม. ขาชุบโครเมี่ยม เบาะหนังมีพนัก
พิง มีคาดขา จํานวน 100 ตัวๆ ละ 
1,200 บาท (ราคาทองตลาด)

120,000        120,000       120,000       สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

30 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน รับ-
สง เอกสารของสถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

30,000          30,000         30,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

31 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารงาน
พยาบาลของสถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 1,498  x
 408 x 877 มม. จํานวน 1 หลังๆ 
ละ 5,300 บาท  (ราคาทองตลาด)

5,300            5,300           5,300           สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

32 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารงาน
พยาบาลของสถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 
1,498  x 408 x 877 มม. จํานวน
 1 หลังๆ ละ 5,500 บาท  (ราคา
ทองตลาด)

5,500            5,500           5,500           สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

33 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับสํานักงานของ
สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง

เครื่องคอมพิวเตอร ขนาดจอไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
16,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

32,000          32,000         32,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

34 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับสํานักงานของ
สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5,600            5,600           5,600           สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

35 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชสําหรับติดตั้งหองสํานักงาน
 หองพยาบาล และหองประชุม
ใหญ เพื่อลดความรอนภายใน
หองปองกันแสงแดดของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 
ประกอบดวย
1.หองประชุมใหญ จํานวน 11 ชุด
2.หองพยาบาล จํานวน 8 ชุด
3.หองสํานักงาน จํานวน 17 ชุด
 (ราคาทองตลาด)

98,000          98,000         98,000         สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

36 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อใชสําหรับตั้งสิ่งของ อาหาร 
เครื่องใชผูสูงอายุ ประจําหองปวย
 ของสถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง

โตะครอมเตียงสแตนเลส ขอบสแตน
เลส ขนาด 14 x 32 x 32 นิ้ว 
จํานวน 20 ตัวๆ ละ 5,600 บาท
(ราคาทองตลาด)

112,000        112,000       112,000       สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

ตูลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 
15 นิ้ว 450 วัตต มีชองเสียบ USB 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตลาด)

8,500 8,500 8,500 8,500 กอง
สาธารณสุข

38 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑการแพทยใน
การปฏิบัติงานเสริมสรางสุขภาพ
 ปองกันโรค และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม
ตามโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน "คืน
เอวใหองคกร"

เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอลพรอมที่
วัดสวนสูง จํานวน 3 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

60,000 60,000 กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วในการใหบริการประชาชน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทําลายครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

30,000 กองกิจการสภา

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วในการใหบริการประชาชน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆ
 ละ 5,500 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

11,000 กองกิจการสภา

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเกาที่
ชํารุดและใหมีสภาพเหมาะสม
กับหองปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวนชนิดติดตั้ง หรือแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 36,200 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

72,400 72,400 72,400 72,400 หนวยตรวจสอบ
ภายใน

42 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติด
ผนังในอาคารอเนกประสงคหรือ
หอประชุมสําหรับโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 276 
ตัว ๆ ละ 3,720 บาท
(ราคาตามทองตลาด)

1,026,720 สํานักการศึกษาฯ 
และโรงเรียน

ในสังกัด
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(แบบ ผ.08)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

43 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
แบบตั้งพื้นในอาคาร
อเนกประสงคหรือหอประชุม
สําหรับโรงเรียนในสังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
แบบตั้งพื้น จํานวน 46 ตัว ๆ ละ 
3,950 บาท 
(ราคาตามทองตลาด)

181,700 สํานักการศึกษาฯ 
และโรงเรียน

ในสังกัด

44 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก
พรอมกระจก สําหรับบุคลากรที่
บรรจุใหมและโอนยาย
2.เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบ
มีลอ สําหรับบุคลากรที่บรรจุใหม
หรือโอนยายหรือแทนตัวที่ชํารุด
3.เพื่อจัดซื้อเกาสํานักงาน 
ขาเหล็กตัว C สําหรับบุคลากรที่
บรรจุใหมหรือโอนยายหรือแทน
ตัวที่ชํารุด

1.จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก
 ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
10 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท
2.จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีลอ 
จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 
5,200 บาท
3.จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
ขาเหล็กตัว C จํานวน 20 ตัว 
ตัวละ 3,190 บาท
(ราคาตามทองตลาด)

213,800 สํานักการศึกษาฯ

45 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
ใชในการจัดประชุม ของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 และโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1
 เครื่อง 
(เปนครุภัณฑที่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

20,800 สํานักการศึกษาฯ

42,468,320 1,022,480 859,400 853,900

26 28 21 20

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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 ที่ปรึกษา 
 รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 นายกิตติ  เชาวนดี            รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
            
 

คณะทํางาน 
นายชัยเกียรต ิ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต  เกตุสระนอย  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางวิสา   ชั้นกลาง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

 
 


