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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน   4,196,122,393.78 บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จำนวน    1,940,990,165.15 บาท 
1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน      589,627,974.65 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

       จำนวน   64   โครงการ    รวม        109,628,663.15   บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

 จำนวน  546   โครงการ    รวม       495,904,377.30   บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน      49,611,600.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1)  รายรับจริง  จำนวน  3,275,732,008.77  บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร  จำนวน      114,929,950.90   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน    8,807,732.07   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน   34,865,382.94   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน         0.00   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน   3,937,265.50   บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน  0.00     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน     1,206,178,977.36 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน    1,907,012,700.00 บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน       168,540,200.00 บาท 
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   (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  1,947,258,057.22  บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง  จำนวน      101,678,477.95 บาท 
งบบุคลากร จำนวน      987,830,541.38 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน     837,154,408.89 บาท 
งบลงทุน จำนวน      20,594,629.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน                    0.00       บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน                    0.00       บาท 

   (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน     168,943,033.45  บาท 

   (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จำนวน     114,642,348.14 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน                    0.00       บาท 

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง  กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
รายรับจริง จำนวน   1,199,198.52 บาท 
รายจ่ายจริง จำนวน     735,724.66  บาท 
กำไรสะสม จำนวน         0.00 บาท 
เงินสะสม จำนวน   2,680,467.72 บาท 
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน      896,182.28  บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ จำนวน         0.00 บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน         0.00 บาท 
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   จำนวน  4,059,378.98  บาท 
ทรัพย์จำนำ     จำนวน         0.00 บาท 

4. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  จำนวน  3,755,079,200.00  บาท 
หมวดภาษีอากร จำนวน     124,000,000.00   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน   8,025,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน      20,000,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน   - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน   600,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน   10,000.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  1,447,365,000.00 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,155,079,200.00 บาท 
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   4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  จำนวน  3,755,079,200.00  บาท 
งบกลาง  จำนวน     169,541,801.00   บาท 
งบบุคลากร จำนวน   1,419,826,600.00   บาท 
งบดำเนินงาน  จำนวน  1,548,044,873.00   บาท 
งบลงทุน  จำนวน     614,600,926.00   บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จำนวน         3,000,000.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน  จำนวน             65,000.00   บาท 

เพ่ือให้การดำเนินงานได้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป 
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 146,233,123.11 124,000,000.00 110,700,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

9,726,285.02 8,025,000.00 2,840,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,716,095.76 20,000,000.00 33,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,733,033.35 600,000.00 1,400,000.00

หมวดรายได้จากทุน 80,000.00 10,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 198,488,537.24 152,635,000.00 148,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 1,452,326,650.75 1,447,365,000.00 1,152,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,452,326,650.75 1,447,365,000.00 1,152,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,774,267,787.00 2,155,079,200.00 2,057,189,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,774,267,787.00 2,155,079,200.00 2,057,189,800.00

รวม 3,425,082,974.99 3,755,079,200.00 3,357,189,800.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 121,422,720.67 169,541,801.00 148,625,608.00

งบบุคลากร 1,147,460,473.03 1,419,826,600.00 1,351,971,400.00

งบดําเนินงาน 844,266,828.04 1,548,044,873.00 1,390,234,592.00

งบลงทุน 52,982,530.00 614,600,926.00 463,893,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 3,000,000.00 2,400,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,822,878.00 65,000.00 65,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 2,168,955,429.74 3,755,079,200.00 3,357,189,800.00

รวม 2,168,955,429.74 3,755,079,200.00 3,357,189,800.00
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ส่วนที่  2 

ข้อบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

**************************** 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 296,754,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,466,050,658

แผนงานสาธารณสุข 695,705,205

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 52,755,700

แผนงานเคหะและชุมชน 5,360,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 36,360,280

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,360,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 629,848,749

แผนงานการเกษตร 10,369,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 148,625,608

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,357,189,800
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 159,681,300 0 0 159,681,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 15,455,800 0 0 15,455,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 144,225,500 0 0 144,225,500

งบดําเนินงาน 89,117,900 12,950,000 34,380,000 136,447,900
    ค่าตอบแทน 51,870,000 300,000 21,500,000 73,670,000

    ค่าใช้สอย 30,626,700 6,710,000 2,430,000 39,766,700

    ค่าวัสดุ 6,121,200 1,140,000 2,350,000 9,611,200

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 4,800,000 8,100,000 13,400,000

งบลงทุน 576,900 48,500 0 625,400
    ค่าครุภัณฑ์ 576,900 48,500 0 625,400

รวม 249,376,100 12,998,500 34,380,000 296,754,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,062,306,600 0 1,062,306,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,062,306,600 0 1,062,306,600

งบดําเนินงาน 16,977,000 380,387,058 397,364,058
    ค่าตอบแทน 3,155,500 0 3,155,500

    ค่าใช้สอย 12,841,500 380,387,058 393,228,558

    ค่าวัสดุ 980,000 0 980,000

งบลงทุน 0 6,380,000 6,380,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 6,380,000 6,380,000

รวม 1,079,283,600 386,767,058 1,466,050,658

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 27,229,400 27,229,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,229,400 27,229,400

งบดําเนินงาน 668,475,805 668,475,805
    ค่าตอบแทน 632,174,000 632,174,000

    ค่าใช้สอย 27,085,805 27,085,805

    ค่าวัสดุ 9,216,000 9,216,000

รวม 695,705,205 695,705,205

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 27,915,300 0 27,915,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,915,300 0 27,915,300

งบดําเนินงาน 1,870,000 22,905,400 24,775,400
    ค่าตอบแทน 200,000 1,200,000 1,400,000

    ค่าใช้สอย 570,000 6,209,450 6,779,450

    ค่าวัสดุ 1,100,000 13,967,950 15,067,950

    ค่าสาธารณูปโภค 0 1,528,000 1,528,000

งบเงินอุดหนุน 0 65,000 65,000
    เงินอุดหนุน 0 65,000 65,000

รวม 29,785,300 22,970,400 52,755,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 2,960,000 2,960,000
    ค่าใช้สอย 2,960,000 2,960,000

งบรายจ่ายอื่น 2,400,000 2,400,000
    รายจ่ายอื่น 2,400,000 2,400,000

รวม 5,360,000 5,360,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 36,360,280 36,360,280
    ค่าใช้สอย 36,360,280 36,360,280

รวม 36,360,280 36,360,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 910,000 14,450,000 15,360,000
    ค่าใช้สอย 910,000 14,450,000 15,360,000

รวม 910,000 14,450,000 15,360,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 74,838,800 0 74,838,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 74,838,800 0 74,838,800

งบดําเนินงาน 105,291,149 0 105,291,149
    ค่าตอบแทน 700,000 0 700,000

    ค่าใช้สอย 68,558,649 0 68,558,649

    ค่าวัสดุ 36,032,500 0 36,032,500

งบลงทุน 0 449,718,800 449,718,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 449,718,800 449,718,800

รวม 180,129,949 449,718,800 629,848,749

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

13



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 3,200,000 3,200,000
    ค่าใช้สอย 3,200,000 3,200,000

งบลงทุน 7,169,000 7,169,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,169,000 7,169,000

รวม 10,369,000 10,369,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 148,625,608 148,625,608
    งบกลาง 148,625,608 148,625,608

รวม 148,625,608 148,625,608

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
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งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 3,357,189,800

แผนงานการเกษตร 10,369,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 148,625,608

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,360,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 629,848,749

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 52,755,700

แผนงานเคหะและชุมชน 5,360,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 36,360,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,466,050,658

แผนงานสาธารณสุข 695,705,205

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 296,754,600

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 3,358,396,120 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็น

จ านวนรวมท้ังส้ิน 3,357,189,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

       โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 53 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15



16

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทงส์น 1,206,320 บาท ดังน

งบ ยอดรวม

งบกลาง 30,000

งบบุคลากร 600,000

งบดำเนินงาน 576,320

รวมรายจ่าย 1,206,320

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ ว ันท ี่ .1̂  Sjp.ClfflJ .พ .«.fL...<25(»3.

เห็นชอบ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรราชสีมา

( ล ง น า ม ) . . . m c s r
(นายวิเชียร จันทรโณทัย) 

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 146,280,606.53 112,018,136.66 115,814,559.02 95,000,000.00 2.11 % 97,000,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 28,978,194.02 29,762,344.41 30,418,564.09 29,000,000.00 -52.76 % 13,700,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 175,258,800.55 141,780,481.07 146,233,123.11 124,000,000.00 110,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 17,340.00 0.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 4,184,092.92 5,175,934.31 6,057,991.42 5,000,000.00 -68.00 % 1,600,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 11,850.00 0.00 10,000.00 300.00 % 40,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 12,900,314.71 6,369,578.00 3,668,293.60 3,000,000.00 -60.00 % 1,200,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 17,101,747.63 11,557,362.31 9,726,285.02 8,025,000.00 2,840,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 18,941,937.91 30,311,350.87 40,716,095.76 20,000,000.00 65.00 % 33,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 18,941,937.91 30,311,350.87 40,716,095.76 20,000,000.00 33,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 3,599.50 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 969,893.23 1,165,632.52 1,729,433.85 500,000.00 180.00 % 1,400,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 969,893.23 1,165,632.52 1,733,033.35 600,000.00 1,400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 80,000.00 10,000.00 500.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 80,000.00 10,000.00 60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 803,365,084.40 854,388,656.73 882,422,115.70 865,000,000.00 -19.08 % 700,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 245,070,473.88 251,053,782.92 241,296,036.93 265,000,000.00 -28.30 % 190,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 269,516,136.97 268,298,568.63 298,100,428.24 289,365,000.00 -18.10 % 237,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 30,482,688.11 29,944,852.56 30,508,069.88 28,000,000.00 -10.71 % 25,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,348,434,383.36 1,403,685,860.84 1,452,326,650.75 1,447,365,000.00 1,152,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

1,766,239,220.00 1,791,469,235.00 1,774,267,787.00 2,155,079,200.00 -4.54 % 2,057,189,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,766,239,220.00 1,791,469,235.00 1,774,267,787.00 2,155,079,200.00 2,057,189,800.00
รวมทุกหมวด 3,326,945,982.68 3,379,969,922.61 3,425,082,974.99 3,755,079,200.00 3,357,189,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,357,189,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 110,700,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 97,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 13,700,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,840,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 33,000,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 33,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม
 

1,400,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทุน รวม 60,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,152,000,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 700,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 190,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 237,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 2,057,189,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 2,057,189,800 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ
. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เช่น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ เปนต้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 2,132,280 2,129,226 2,007,066 2,132,300 0 % 2,132,300

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 480,000 479,250 449,250 480,000 0 % 480,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000 479,250 449,250 480,000 0 % 480,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

94,691.61 899,520 897,729 899,600 0 % 899,600

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

11,463,840 11,463,840 9,229,126 11,463,900 0 % 11,463,900

เงินคาตอบแทนอื่น 638,927.74 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 15,289,739.35 15,451,086 13,032,421 15,455,800 15,455,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 71,695,888.84 78,437,148.28 86,812,030.71 109,002,400 3.07 % 112,347,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 851,582.9 1,014,424.04 1,607,435.15 1,949,000 -4.31 % 1,865,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 859,212.9 770,629.04 754,014.52 1,141,200 7.36 % 1,225,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 486,720 517,440 277,920 306,300 4.86 % 321,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 22,209,907.88 21,379,453.31 21,414,699.03 26,706,800 2.26 % 27,309,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 983,484.25 934,539 900,233.04 1,235,000 -6.32 % 1,157,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 97,086,796.77 103,053,633.67 111,766,332.45 140,340,700 144,225,500
รวมงบบุคลากร 112,376,536.12 118,504,719.67 124,798,753.45 155,796,500 159,681,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

97,800 99,150 116,500 70,450,000 -28.39 % 50,450,000

คาเบี้ยประชุม 37,800 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,354,780 1,562,720 1,598,940 1,587,400 -12.44 % 1,390,000

รวมค่าตอบแทน 1,490,380 1,661,870 1,715,440 72,067,400 51,870,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,144,033.48 1,505,729.98 0 0 0 % 0

01. คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการ
อยางใดอยางหนี่ง

0 0 0 2,350,000 -100 % 0

01. คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง        

0 0 1,172,334.41 0 0 % 0

01.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง

0 0 0 0 100 % 2,350,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 2/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

02. คาบอกรับวารสาร 0 0 44,380 100,000 -100 % 0

02.คาบอกรับวารสาร 0 0 0 0 100 % 70,000

03. คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบ
เลม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงานกิจกรรมของ
สํานักปลัดฯ

0 0 0 50,000 -100 % 0

03. คาบอกรับวารสาร 0 0 4,000 0 0 % 0

03.คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบเลม/สําเนา
เอกสาร/ปกรายงานกิจกรรมของสํานักปลัด

0 0 0 0 100 % 50,000

03.คาบอกรับวารสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0

04. คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบ
เลม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงานกิจกรรม   

0 0 15,000 0 0 % 0

04. คาล้างอัดขยายภาพ 0 0 0 30,000 -100 % 0

04.คาล้างอัดขยายภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000

05. การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100,000 -100 % 0

05.การทํานิติกรรม คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 0 100 % 150,000

06. การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 92,505.5 0 0 % 0

06. คาประสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

06.คาประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรม
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 3/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

07. คาประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรม
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 211,994 0 0 % 0

07.คาเชาอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,200,000

08. คาจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพรผลงาน 0 0 0 100,000 -100 % 0

08.คาจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพรผลงาน 0 0 0 0 100 % 100,000

09. คาจัดทําหนังสือคูมือระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา

0 0 0 100,000 -100 % 0

09.คาจัดทําหนังสือคูมือ ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา และจัดทํา
แฟ้มการประชุมสภา

0 0 0 0 100 % 100,000

10. คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/กรอบ
โครงสร้างและผลงานกิจกรรม

0 0 19,200 20,000 -100 % 0

10.คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพรประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 100,000

11. คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพรประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

11.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การ
ประเมินองค์กร

0 0 0 0 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 4/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

12. คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การ
ประเมินองค์กร 

0 0 28,250 0 0 % 0

12.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การ
ประเมินองค์กร

0 0 0 100,000 -100 % 0

12.คาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้น
ศาล และคาธรรมเนียมตางๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน 0 0 0 600,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,863,036 121,948 198,980 1,750,000 -5.71 % 1,650,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 708,999 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
ฝึกอบรมสวนราชการอื่น

0 136,109 0 0 0 % 0

02.คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 0 0 100 % 1,000,000

02.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
ฝึกอบรมสวนราชการอื่นๆ

0 650,368 0 0 0 % 0

03.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 45,545 0 0 0 % 0

03.โครงการผลิตและเผยแพรวารสาร
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

04.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 66,220 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 5/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

04.โครงการผลิตและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผานสื่อออ
นไลน์

0 0 0 0 100 % 200,000

05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้าง
ชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทํางาน
เป็นทีม

0 0 0 263,425 -100 % 0

05.โครงการสงเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้
แกบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 500,000

05.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 

0 67,600 0 0 0 % 0

06. โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0 0 361,250 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 6/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี งบประมาณ 
2563  

0 0 0 97,000 -100 % 0

06.โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงาน

0 0 0 0 100 % 200,000

06.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
"หลักสูตรการบริหารบนพื้นฐานหลักการ
แหงความพอเพียง"

0 185,426 0 0 0 % 0

07. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของศูนย์
ประสานงานองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  

0 0 441,600 0 0 % 0

07.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างคนดีด้วยประวัติ
ศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้าง
การทํางานเป็นทีม"

0 0 0 0 100 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 7/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

07.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

07.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง "หลักสูตรการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหนงทางการเมือง" 

0 94,770 0 0 0 % 0

08. โครงการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน

0 0 506,680 0 0 % 0

08.คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและ
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่นๆ)     

0 0 0 70,000,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 8/319
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08.คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและ
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่นๆ)

0 0 0 0 100 % 1,000,000

09.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง "หลักสูตรการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ"

0 0 0 0 100 % 100,000

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
ฝึกอบรมสวนราชการอื่น   

364,582 0 0 0 0 % 0

10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
"หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการ
เมือง"

0 0 0 0 100 % 530,700

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 9/319
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11. โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง “หลักสูตรการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหนงทางการเมือง”      

0 0 93,600 0 0 % 0

11.โครงการคาใช้จายในการจัด
ประชุม/รวมประชุม สมาพันธ์องค์การ
บริหารสวนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 0 0 0 100 % 100,000

12.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการขององค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 100,000

12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
"หลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู
การพัฒนาท้องถิ่น"

0 333,148 0 0 0 % 0

13. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด “หลักสูตร
บทบาทผู้นําที่ดีในยุค Thailand 4.0”  

0 0 343,330 0 0 % 0

13.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการขององค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 10/319
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13.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

14. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น   

0 0 294,000 0 0 % 0

14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

0 12,293,876 0 0 0 % 0

14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,700,000 -100 % 0

14.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,600,000

15.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 330,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 11/319
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15.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

0 28,200 0 0 0 % 0

15.โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและหลัก
เกณฑ์การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
ระบบแทงและความก้าวหน้าของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 428,000 -100 % 0

16. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  

0 0 2,777,050 0 0 % 0

16.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้า
ราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 100,000

16.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร ประชา
สัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมองค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

0 151,170 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 12/319
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16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 1,789,800 -100 % 0

17.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

0 0 0 321,200 -100 % 0

17.โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการนํา
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม

0 0 0 0 100 % 100,000

18.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้า
ราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  

0 0 0 80,000 -100 % 0

18.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมิน
การเลื่อนและแตงตั้งให้ดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการสําหรับ
ตําแหนงประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ"

0 0 0 0 100 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 13/319
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19.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา          

0 0 0 412,200 -100 % 0

19.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม
สาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

0 0 0 0 100 % 7,500,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
ฝึกอบรมสวนราชการอื่น

154,273 0 0 0 0 % 0

20. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

0 0 240,580 0 0 % 0

20.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

0 0 0 0 100 % 1,000,000

20.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
เพื่อมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563          

0 0 0 130,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 14/319
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20โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร
ความรู้ด้านประชาธิปไตย

0 1,052,521 0 0 0 % 0

21.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการปฏิบัติ
งาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

0 0 0 228,000 -100 % 0

21.โครงการอบรมงานด้านบัญชี   โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 156,000

22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังวาด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 300,000

23. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา          

0 0 163,840 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 15/319
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23.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

23.โครงการอบรมสงเสริมให้ความรู้เกี่ยว
กับประชาธิปไตยในชุมชนอําเภอเมือง
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

24.โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี
พัสดุและทรัพย์สิน  โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา      0 0 0 500,000 -100 % 0

25. คาใช้จายโครงการสรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

0 0 968,229 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 16/319
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25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังวาด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561

0 0 0 300,000 -100 % 0

26. โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี
พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา      0 0 386,792 0 0 % 0

28. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
ประชาธิปไตยการมีสวนรวมของประชาชน

0 0 1,722,800 0 0 % 0

29. โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนอําเภอเมืองนครราชสีมา

0 0 942,350 0 0 % 0

3.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 50,584 0 0 0 0 % 0

4.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,494 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:32 หน้า : 17/319
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5.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  134,360 0 0 0 0 % 0

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 207,980.98 95,518.66 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 530,575 637,220.86 934,295.77 1,250,000 -5.6 % 1,180,000

รวมค่าใช้สอย 7,318,937.48 17,577,832.82 12,767,558.34 89,510,025 30,626,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,232,459 1,354,462 1,137,415 1,760,000 2.27 % 1,800,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,685 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 88,139 146,479 76,745 300,000 100 % 600,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,188,771.94 1,841,356.93 2,104,877.81 1,900,000 -6.84 % 1,770,000

วัสดุการเกษตร 26,700 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 13,800 69,010 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,454,165 1,848,770 1,788,200 1,890,000 -9.99 % 1,701,200

รวมค่าวัสดุ 4,990,234.94 5,204,867.93 5,186,932.81 6,100,000 6,121,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 386,733 226,610 324,939 300,000 66.67 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 386,733 226,610 324,939 300,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 14,186,285.42 24,671,180.75 19,994,870.15 167,977,425 89,117,900

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01.เครื่องพิมพ์ดีด 0 12,000 0 0 0 % 0

01.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

02. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 
ตัว

20,160 0 0 0 0 % 0

02.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา

0 0 0 360,000 -100 % 0

02.ชุดโชว์ฟารับแขก 0 59,600 0 0 0 % 0

03.เครื่องปมน้ําอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และ
ถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร

0 19,991 0 0 0 % 0

03.ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 0 0 0 22,500 -100 % 0

04. เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่วางแขน 
จํานวน 33 ตัว

66,000 0 0 0 0 % 0

04.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 14,000 0 0 0 % 0

04.เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 42,000 -100 % 0

05.เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่วางแขน 0 48,750 0 0 0 % 0

05.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน        

0 0 0 30,600 -100 % 0

06.ตู้เหล็ก 2 บาน 0 82,500 0 0 0 % 0

06.ถังน้ําแบบสเตนเลส                0 0 0 18,100 -100 % 0
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07.โต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า 0 39,800 0 0 0 % 0

07.ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0 18,600 -100 % 0

08.เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ท้าวแขน 0 0 0 45,000 -100 % 0

08.พัดลมตั้งพื้น 0 6,720 0 0 0 % 0

09. โต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า จํานวน 200 
ตัว

398,000 0 0 0 0 % 0

09.โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 0 0 0 13,800 -100 % 0

09.โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 0 13,900 0 0 0 % 0

1. เครื่องทําลายเอกสาร  0 0 27,500 0 0 % 0

1.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0 0 0 100 % 27,500

10.เก้าอี้แถวนั่งรอผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง 0 0 0 120,000 -100 % 0

10.ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 0 60,000 0 0 0 % 0

11.เก้าอี้เหล็กบุนวม                      0 0 0 6,500 -100 % 0

12.ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 55,300 0 0 0 % 0

12.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก      0 0 0 31,600 -100 % 0

13.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต   
   

0 0 0 4,500 -100 % 0

14.เครื่องโทรสาร ชนิดกระดาษความร้อน 0 60,000 0 0 0 % 0

14.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน

0 0 0 97,200 -100 % 0
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15. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผนตอนาที

119,500 0 0 0 0 % 0

15.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน

0 0 0 30,600 -100 % 0

16. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที

179,000 0 0 0 0 % 0

16.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก         0 0 0 31,600 -100 % 0

17.ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 
ขนาด 4 ฟุต     

0 0 0 20,000 -100 % 0

18.เก้าอี้สํานักงาน   0 0 0 75,600 -100 % 0

18.พัดลมตั้งพื้น 0 5,040 0 0 0 % 0

19.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0 0 12,500 -100 % 0

2. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0

2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 32,400

20.เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 300x600 จุดตอตารางนิ้ว

0 0 0 180,000 -100 % 0

21.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 

0 0 0 64,800 -100 % 0

27.โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 10 ชุด

70,000 0 0 0 0 % 0
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28.ตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน จํานวน 6
ชุด

30,000 0 0 0 0 % 0

29.ตู้เอกสารกระจกสูง จํานวน 7 ตู้ 40,600 0 0 0 0 % 0

3. เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0 14,000 0 0 % 0

3.ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟ้ม
แขวน ขนาดไมน้อยกวา 6 ตู้/1 ชุด

0 0 0 0 100 % 349,800

30.ตู้ระบบรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด 74,000 0 0 0 0 % 0

4. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดํา 0 0 195,000 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 27,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0 0 56,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ลําโพง พร้อมขาตั้ง 0 14,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 8
เครื่อง

117,200 0 0 0 0 % 0

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ
XGA   

0 0 0 62,500 -100 % 0

2. กล้องดิจิตอล ความละเอียดไมน้อยกวา
16 ล้านพิกเซล จํานวน 8 เครื่อง

72,000 0 0 0 0 % 0

2. กล้องเว็บแคม 0 0 44,400 0 0 % 0
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2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 48,000 0 0 0 % 0

2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV      

0 0 0 19,600 -100 % 0

3. ชุดลําโพง 4 นิ้ว 0 0 37,000 0 0 % 0

3.กล้องบันทึกภาพนิ่ง 0 0 0 75,000 -100 % 0

3.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
จํานวน 1 เครื่อง

24,000 0 0 0 0 % 0

4.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 29,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 1.ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต      0 0 0 14,700 -100 % 0

1.เครื่องตัดหญ้า 0 22,000 0 0 0 % 0

2.เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง       0 0 0 9,500 -100 % 0

3. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน จํานวน 5 
เครื่อง

54,000 0 0 0 0 % 0

3.ปมน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

4.เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 6,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 20 เครื่อง 

34,000 0 0 0 0 % 0

01.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 238,000 -100 % 0
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02. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ จํานวน 2 เครื่อง

29,200 0 0 0 0 % 0

02.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 30,000 -100 % 0

02.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 26,500 0 0 0 % 0

03. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง

26,600 0 0 0 0 % 0

03.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) 

0 0 0 28,600 -100 % 0

04. เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 
21 เครื่อง

182,700 0 0 0 0 % 0

04.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 158,000 0 0 0 % 0

04.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 24,000 -100 % 0

05. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 

0 0 63,200 0 0 % 0

05. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 
22 เครื่อง

33,000 0 0 0 0 % 0
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05.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 8,600 -100 % 0

06. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 9,600 0 0 % 0

06.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 0 0 37,500 -100 % 0

07. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

0 0 15,200 0 0 % 0

07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

0 0 0 57,000 -100 % 0

08.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) 

0 0 0 5,200 -100 % 0

09. เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 
3 เครื่อง

48,000 0 0 0 0 % 0

1.เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 17,000
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10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 3 เครื่อง 

9,900 0 0 0 0 % 0

10.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 15,350 0 0 0 % 0

11. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 
3 เครื่อง

9,600 0 0 0 0 % 0

12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง

29,600 0 0 0 0 % 0

13. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 5 เครื่อง 

15,350 0 0 0 0 % 0

14. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง

23,000 0 0 0 0 % 0

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 
15 เครื่อง

235,500 0 0 0 0 % 0

16. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 
16 เครื่อง

46,400 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 10,400

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 102,000

4.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 15,000
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5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

0 0 0 0 100 % 22,800

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

0 0 0 12,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,987,310 797,701 444,400 1,950,800 576,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตรอบสํานัก
งานศูนย์ประสานงานอําเภอชุมพวง ตําบล
ชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

2.โครงการกอสร้างห้องเก็บของศูนย์
ประสานงานองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําอําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 150,000 -100 % 0

3.โครงการกอสร้างอาคารเก็บวัสดุและที่
จอดรถด้านหลังอาคารสํานักงานศูนย์
ประสานงานองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําอําเภอดานขุนทด

0 0 0 500,000 -100 % 0
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4.โครงการกอสร้างรั้วรอบอาคารสํานักงาน
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอเมืองยาง

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,650,000 0
รวมงบลงทุน 1,987,310 797,701 444,400 3,600,800 576,900

รวมงานบริหารทั่วไป 128,550,131.54 143,973,601.42 145,238,023.6 327,374,725 249,376,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 427,020 402,240 441,060 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 427,020 402,240 441,060 500,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,733,246 1,429,580 0 0 0 % 0

1. คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบเลม 0 0 0 1,050,000 -100 % 0

1.คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบเลม 0 0 0 0 100 % 600,000

2. คาบอกรับวารสาร 0 0 0 15,000 -100 % 0

2.คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบเลม 0 0 1,193,097.5 0 0 % 0

2.คาบอกรับวารสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

3. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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3.คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

4. คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

4.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 0 100 % 2,000,000

5.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 524,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 166,776 10,500 11,650 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 200,000 -100 % 0

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 88,948 0 100 % 200,000

01.โครงการระบบโทรคมนาคม (Internet) 
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
(ปรับปรุงเครือขายอินเตอร์เน็ตภายในสํานัก
งานองค์การบริหารสวนจังหวัดและศูนย์
ดาราศาสตร์ฯ)

0 85,200 0 0 0 % 0

02.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 150,000 -100 % 0

02.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 0 0 100 % 230,000
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02.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

0 0 21,000 0 0 % 0

03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการ ประจําปี พ.ศ. 
2562

0 0 166,050 0 0 % 0

03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการ ประจําปี พ.ศ
.2563

0 0 0 200,000 -100 % 0

03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 200,000

04.คาใช้จายในการประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 380,000 -34.21 % 250,000
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05.คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ฉบับแก้ไข ทบทวน เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 100,000 100 % 200,000

05.คาใช้จายในการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา         

0 0 71,775 0 0 % 0

06.คาใช้จายในการจัดทําแผนการดําเนิน
งาน ฉบับประจําปี และฉบับแก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมขององค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 150,000

07.คาใช้จายในการประชุมประชาคม
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาสัด
สวนระดับจังหวัด

0 0 0 0 100 % 350,000

07.คาใช้จายในการประชุมสัดสวน
ประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอเมือง

0 0 0 83,080 -100 % 0

07.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 21,000 0 0 0 % 0
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08.คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจําปี 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 200,000

09.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทร
คมนาคม (Internet) องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา (ปรับปรุงเครือขาย
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัดและศูนย์ดาราศาสตร์ฯ)

0 0 0 0 100 % 200,000

1.คาใช้จายในการประสานการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น  ตั้งงบประมาณไว้ที่ กอง
แผนและงบประมาณ

237,380 0 0 0 0 % 0

10.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

0 0 0 0 100 % 100,000

11.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 85,152.8 0 0 0 % 0

2.คาใช้จายโครงการติดตามประเมินผลแผน
พัฒนา อบจ.  ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผน
และงบประมาณ

10,000 0 0 0 0 % 0

39.คาใช้จายในการประชุมประชาคม
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาสัด
สวนระดับจังหวัด

0 0 0 368,000 -100 % 0
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40. โครงการปรับปรุงเครือขายอินเตอร์เน็ต
ภายในสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดและศูนย์ดารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา

0 0 0 191,000 -100 % 0

41. คาใช้จายในการประชุมประชาคม
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สัด
สวนระดับจังหวัด  

0 0 73,010 0 0 % 0

41.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

0 0 0 80,000 -100 % 0

44.คาใช้จายในการการประชุมประชาคม
จังหวัด

0 185,370 0 0 0 % 0

6.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  44,440 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 749,523 722,481 262,920.25 800,000 125 % 1,800,000

รวมค่าใช้สอย 2,941,365 2,539,283.8 2,412,850.75 5,837,080 6,710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 607,331 426,680 566,530.5 450,000 0 % 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 108,760 44,150 14,920 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,973 47,480 42,025 70,000 0 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 0 68,790 28,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,496.64 20,849.55 10,616.6 70,000 0 % 70,000
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วัสดุการเกษตร 162,470 153,340 77,889 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 184,890 284,620 330,740 390,000 -10.26 % 350,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 141,440 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,283,360.64 1,045,909.55 1,071,321.1 1,250,000 1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 763,226.23 639,064.73 697,160.5 720,000 0 % 720,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,008 86,856 71,630 100,000 -20 % 80,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,640,565.85 2,427,214.4 2,394,403.2 3,800,000 5.26 % 4,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,473,800.08 3,153,135.13 3,163,193.7 4,620,000 4,800,000
รวมงบดําเนินงาน 8,125,545.72 7,140,568.48 7,088,425.55 12,207,080 12,950,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01. ถังน้ํา 0 0 0 18,600 -100 % 0

02. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 55,000 -100 % 0

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 44,000

1.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 207,000 0 0 0 0 % 0

1.เครื่องทําลายเอกสาร 0 25,900 0 0 0 % 0

2. ตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 4,500
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2.เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 173,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 30 ตัว 84,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
0 0 0 9,000 -100 % 0

โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด 28,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 0 14,590 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง

21,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 10,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 0 68,000 -100 % 0
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02. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

0 0 0 15,200 -100 % 0

03. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA       
                                            

0 0 0 10,000 -100 % 0

04. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)                                

0 0 0 5,200 -100 % 0

05. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0

06. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 3                

0 0 0 36,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 15,850 0 0 0 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 15,900 0 0 0 % 0

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

15,900 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0 7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 545,650 49,700 0 250,490 48,500
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รวมงบลงทุน 545,650 49,700 0 250,490 48,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,671,195.72 7,190,268.48 7,088,425.55 12,457,570 12,998,500

งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 382,344.75 11,000,000 0 % 11,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,057,180 2,598,860 3,400,560 2,500,000 0 % 2,500,000

คาเชาบ้าน 2,874,013.67 2,736,740 2,904,847.72 5,000,000 0 % 5,000,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,479,701 1,335,754.75 1,250,020 3,000,000 0 % 3,000,000

รวมค่าตอบแทน 6,410,894.67 6,671,354.75 7,937,772.47 21,500,000 21,500,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาล้างอัดขยายภาพ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

2.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 77,802 0 0 % 0
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02.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการใน
การมีสวนรวมพัฒนาท้องถิ่น

0 0 498,200 0 0 % 0

03.โครงการพัฒนารายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

0 0 477,086 0 0 % 0

04.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 167,590 0 0 % 0

05.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน-การคลัง บุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 565,297 0 0 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,426 54,847 0 300,000 0 % 300,000

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน 0 257,000 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการใน
การมีสวนรวมพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 800,000 -37.5 % 500,000

3.โครงการพัฒนารายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

0 0 0 500,000 0 % 500,000

4.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 700,000 0 % 700,000

5.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน - การคลัง บุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   

0 0 0 1,130,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 81,283.81 90,857.13 152,096.41 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 128,709.81 402,704.13 1,938,071.41 3,860,000 2,430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 961,364 628,757 447,926 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,320 14,994 16,878 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,475.27 48,232.28 26,511.23 300,000 0 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 618,770 747,500 749,100 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าวัสดุ 1,648,929.27 1,439,483.28 1,240,415.23 2,350,000 2,350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,615,362.81 5,797,477.53 6,693,879.15 7,000,000 0 % 7,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 192,088.4 177,087.86 173,826.21 500,000 -40 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 659,835.3 557,176.61 484,426.85 800,000 0 % 800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,467,286.51 6,531,742 7,352,132.21 8,300,000 8,100,000
รวมงบดําเนินงาน 14,655,820.26 15,045,284.16 18,468,391.32 36,010,000 34,380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้ปรับระดับมีที่วางแขน 0 23,400 20,000 15,000 -100 % 0

1.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 49
หลัง

179,640 0 0 0 0 % 0
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1.โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
2.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว

26,450 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 0 175,000 0 0 0 % 0

2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้น/ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

0 0 64,000 0 0 % 0

2.โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 0 0 0 18,400 -100 % 0

3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 64,000 0 0 0 % 0

3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 

0 0 0 64,800 -100 % 0

3.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 0 55,000 0 0 % 0

3.โต๊ะ ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 4 ตัว 20,000 0 0 0 0 % 0

4.เก้าอี้ปรับระดับมีที่วางแขน จํานวน 10 
ตัว

20,000 0 0 0 0 % 0

4.เครื่องฟอกอากาศ 0 0 0 59,000 -100 % 0

4.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 162,000 0 0 0 % 0

5.ตู้บานเลื่อนกระจก 0 15,200 0 0 0 % 0

5.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 82,500 -100 % 0

6.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง

96,000 0 0 0 0 % 0
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6.โต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทํา
งานทรงสูงมีพนักพิงและที่วางแขนมีล้อ
เลื่อนหมุนได้

0 10,850 0 0 0 % 0

7.ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 5,000 0 0 0 0 % 0

7.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 0 8,900 0 0 0 % 0

8.โต๊ะ ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 8 ตัว 36,000 0 0 0 0 % 0

8.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 14,850 0 0 0 % 0

9.ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก จํานวน 10 หลัง 28,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน 108,500 0 0 0 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 187,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 41,650 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)

0 0 0 44,500 -100 % 0

3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

23,800 0 0 0 0 % 0

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 

0 0 0 10,000 -100 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 800 
VA 

0 0 25,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 41/319

62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 20,300 0 0 0 0 % 0

4.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 27,500 -100 % 0

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

0 0 7,600 0 0 % 0

5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

0 0 0 41,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 33,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง

74,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
5 เครื่อง

9,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 689,740 474,200 219,600 550,500 0
รวมงบลงทุน 689,740 474,200 219,600 550,500 0
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รวมงานบริหารงานคลัง 15,345,560.26 15,519,484.16 18,687,991.32 36,560,500 34,380,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 152,566,887.52 166,683,354.06 171,014,440.47 376,392,795 296,754,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,243,436 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นแกบุคลากร ครูและนักเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 117,000 0 0 0 % 0

4.โครงการรณรงค์ สนับสนุนและสงเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน

0 791,700 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,243,436 908,700 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,243,436 908,700 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,243,436 908,700 0 0 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,243,436 908,700 0 0 0
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 702,952,879.24 716,578,947.62 731,665,943.86 861,519,000 -3.19 % 834,016,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 60,993,570.99 62,223,837.72 71,350,639.22 87,094,100 -22.04 % 67,899,300

เงินประจําตําแหนง 49,500 57,741.94 151,450 288,000 0 % 288,000

เงินวิทยฐานะ 77,493,854.03 82,969,982.47 86,975,830.55 98,786,800 -16.59 % 82,393,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 11,898,720 10,780,200 11,053,200 11,299,600 -1.5 % 11,129,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 35,785,447 34,990,086.32 38,952,207.67 60,377,800 2.61 % 61,951,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 3,860,716.73 3,322,216.8 3,304,045.4 4,983,700 -7.13 % 4,628,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 893,034,687.99 910,923,012.87 943,453,316.7 1,124,349,000 1,062,306,600
รวมงบบุคลากร 893,034,687.99 910,923,012.87 943,453,316.7 1,124,349,000 1,062,306,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,240,900 1,351,800 2,182,300 2,915,200 -8.91 % 2,655,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 276,900 495,960 1,413,780 1,300,000 -61.54 % 500,000

รวมค่าตอบแทน 1,517,800 1,847,760 3,596,080 4,215,200 3,155,500
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,394,845 1,414,570 0 0 0 % 0

1.คาถายแบบแปลน คาจ้างเหมาทําสําเนา
เอกสาร/เข้าเลม/ประกอบเลม

0 0 48,327.5 250,000 -80 % 50,000

2.คาเชาอาคาร 0 0 1,650,000 1,800,000 0 % 1,800,000

3.คาติดตั้งขยายเครือขายอินเตอร์เน็ต 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,116,664 10,400 4,000 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 195,035 5,600,000 -96.43 % 200,000

02. โครงการจัดงานวันครู 0 0 0 2,358,000 -15.18 % 2,000,000

03. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 221,000 -100 % 0

03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 300,000

04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

0 0 0 279,000 0 % 279,000
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04.โครงการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

0 0 1,808,019 0 0 % 0

05.คาใช้จายการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ท้องถิ่นในการสงเสริมองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

0 0 0 50,000 -100 % 0

05.โครงการธรรมะศึกษา 0 0 0 0 100 % 689,500

06.โครงการจัดงานวันครู 0 0 1,590,995 0 0 % 0

06.โครงการธรรมะศึกษา 0 0 0 689,500 -100 % 0

06.โครงการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,520,000

07.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองค์กร

0 0 0 500,000 0 % 500,000

08.คาใช้จายการสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นในการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 3,000

08.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 700,000 -100 % 0

09.คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 5,000,000
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09.คาใช้จายสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นในการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

0 0 0 3,000 -100 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 69,062 0 0 0 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ     
38,644 0 0 0 0 % 0

10.โครงการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,900,000 -100 % 0

10.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม
สาระการเรียนรู้ในสังกัด อบจ.นม. ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

0 0 4,556,393 0 0 % 0

11.คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

0 0 2,928,250 0 0 % 0

11.คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

0 0 0 6,000,000 -100 % 0

12.โครงการธรรมะศึกษา 0 0 686,900 0 0 % 0

3.โครงการประชุมทางวิชาการและจัด
นิทรรศการครูดีเดนในวันครู

0 1,637,734 0 0 0 % 0

5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
และพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา

0 169,767 0 0 0 % 0
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6.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระ
การเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพ

0 5,557,273 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 17,837.97 150,000 166.67 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 6,550,153 8,858,806 13,485,757.47 20,650,500 12,841,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 193,845 404,739 358,320 300,000 0 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,000 48,031 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 102,216.22 113,537.33 86,789.46 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 193,500 399,250 502,725 500,000 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 489,561.22 947,526.33 995,865.46 1,010,000 980,000
รวมงบดําเนินงาน 8,557,514.22 11,654,092.33 18,077,702.93 25,875,700 16,977,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องถายเอกสาร 0 178,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 79,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 178,000 79,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 178,000 79,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 901,592,202.21 922,755,105.2 961,610,219.63 1,150,224,700 1,079,283,600
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,138,433 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 32.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณ     ปริสุทฺโธ                                 
                                               

0 450,000 0 0 0 % 0

 62.โครงการสร้างเครือขายทางการศึกษา 
0 0 0 400,000 -100 % 0

 63.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 
English for Intergrated Studies : EIS 0 0 0 500,000 -100 % 0

 66..โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แหงชาติ 0 0 0 100,000 -100 % 0
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01.โครงการสงเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
(งานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
ภาค ประเทศ)

0 2,154,430.1 0 0 0 % 0

01.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)

218,270,955 0 0 0 0 % 0

01.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา

0 0 2,750,895 0 0 % 0

01.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกฤษณาวิทยา 

0 450,000 0 0 0 % 0

01.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา

0 0 0 3,529,920 -11.56 % 3,121,962

02.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น (คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

35,485,920 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 50/319

71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

02.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

0 0 3,056,417 0 0 % 0

02.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา

0 450,000 0 0 0 % 0

02.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

0 0 0 3,532,835 -10.87 % 3,148,931

03.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)

1,160,000 0 0 0 0 % 0

03.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา

0 0 5,180,455 0 0 % 0

03.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกุดจิกวิทยา

0 450,000 0 0 0 % 0
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03.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา

0 0 0 6,129,584 -5.03 % 5,821,114

04.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน)

7,041,110 0 0 0 0 % 0

04.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

0 0 3,354,958 0 0 % 0

04.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

0 450,000 0 0 0 % 0

04.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

0 0 0 4,323,025 -10.86 % 3,853,510

05.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน)

5,800,000 0 0 0 0 % 0

05.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

0 0 12,711,150 0 0 % 0
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05.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนครบุรี

0 450,000 0 0 0 % 0

05.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนครบุรี

0 0 0 13,881,521 -3.39 % 13,410,917

06.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู้
ในโรงเรียน)

2,900,000 0 0 0 0 % 0

06.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนคลองไผวิทยา

0 0 3,604,293 0 0 % 0

06.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนคลองไผวิทยา    
              

0 450,000 0 0 0 % 0

06.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผวิทยา

0 0 0 4,426,942 -7.89 % 4,077,866
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

07.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด)

1,144,000 0 0 0 0 % 0

07.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

0 0 5,276,905 0 0 % 0

07.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม         

0 450,000 0 0 0 % 0

07.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

0 0 0 5,977,337 -8.74 % 5,455,107

08.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนกฤษณาวิทยา

750,000 0 0 0 0 % 0

08.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

0 0 4,371,667 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

08.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม  
               

0 450,000 0 0 0 % 0

08.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

0 0 0 5,171,423 -10.96 % 4,604,397

09.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

0 645,610 0 0 0 % 0

09.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

750,000 0 0 0 0 % 0

09.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนชองแมววิทยาคม

0 0 4,643,562 0 0 % 0

09.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม              

0 450,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

09.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนชองแมววิทยาคม

0 0 0 5,578,366 -10.05 % 5,017,850

10.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนกุดจิกวิทยา

702,000 0 0 0 0 % 0

10.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

0 0 2,939,296 0 0 % 0

10.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม         

0 450,000 0 0 0 % 0

10.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

0 0 0 3,907,801 -10.42 % 3,500,463

11.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

770,000 0 0 0 0 % 0

11.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

0 0 7,684,947 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

11.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
            

0 450,000 0 0 0 % 0

11.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

0 0 0 8,478,594 -11.04 % 7,542,502

12.โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้
เรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 

0 57,585.6 0 0 0 % 0

12.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนครบุรี

1,095,510 0 0 0 0 % 0

12.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

0 0 4,669,749 0 0 % 0

12.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม          

0 450,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

12.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

0 0 0 5,015,833 -8.51 % 4,589,149

13.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนคลองไผวิทยา

610,000 0 0 0 0 % 0

13.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้านครราชสีมา

0 0 10,798,762 0 0 % 0

13.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา                   
                                               

0 450,000 0 0 0 % 0

13.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

0 30,933,000 0 0 0 % 0

13.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

0 0 0 11,824,886 -2.94 % 11,476,785
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

14.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

790,000 0 0 0 0 % 0

14.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม

0 0 4,453,088 0 0 % 0

14.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัว)

0 120,786,106 0 0 0 % 0

14.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโตนดพิทยาคม   
           

0 450,000 0 0 0 % 0

14.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม

0 0 0 5,212,003 -24.35 % 3,942,644

15.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

795,632 0 0 0 0 % 0

15.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

0 0 3,155,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

15.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

0 28,400,086 0 0 0 % 0

15.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม   
                 

0 450,000 0 0 0 % 0

15.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

0 0 0 4,103,717 -9.18 % 3,726,890

16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนชองแมววิทยาคม

785,000 0 0 0 0 % 0

16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

0 0 4,539,683 0 0 % 0

16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม                                          
                                

0 450,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 60/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 13,529,961 0 0 0 % 0

16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม

0 0 0 5,313,812 -7.29 % 4,926,590

17.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

800,000 0 0 0 0 % 0

17.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

0 0 13,730,069 0 0 % 0

17.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์         

0 450,000 0 0 0 % 0

17.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
แหลงเรียนรู้ในโรงเรียน)

0 2,900,000 0 0 0 % 0

17.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

0 0 0 14,395,014 -5.83 % 13,555,065
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

18.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา

1,047,000 0 0 0 0 % 0

18.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 3,937,313 0 0 % 0

18.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)

0 5,800,000 0 0 0 % 0

18.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 

0 450,000 0 0 0 % 0

18.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 0 4,839,725 -8.14 % 4,445,851

19.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

630,000 0 0 0 0 % 0

19.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย

0 0 4,486,619 0 0 % 0
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19.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

0 1,160,000 0 0 0 % 0

19.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบัวลาย            
      

0 450,000 0 0 0 % 0

19.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย

0 0 0 4,877,269 0.88 % 4,920,371

20.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา

7,905,504 0 0 0 0 % 0

20.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ

0 0 16,148,599 0 0 % 0

20.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบัวใหญ           
       

0 450,000 0 0 0 % 0
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20.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน)

0 7,458,710 0 0 0 % 0

20.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ

0 0 0 17,838,568 -7.61 % 16,480,363

21.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนโตนดพิทยาคม

920,000 0 0 0 0 % 0

21.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหญพิทยาคม

0 0 3,841,007 0 0 % 0

21.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษา
ในสังกัด อปท.)

0 14,500,000 0 0 0 % 0

21.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบ้านใหญ
พิทยาคม            

0 450,000 0 0 0 % 0
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21.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหญพิทยาคม

0 0 0 4,786,856 -6.97 % 4,453,226

22.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

690,000 0 0 0 0 % 0

22.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหมพิทยาคม

0 0 3,975,129 0 0 % 0

22.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบ้านใหม
พิทยาคม         

0 450,000 0 0 0 % 0

22.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการสง
เสริมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน)

0 25,000 0 0 0 % 0

22.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหมพิทยาคม

0 0 0 4,934,216 -10.12 % 4,435,014
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23.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

801,968 0 0 0 0 % 0

23.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนประทาย

0 0 20,851,331 0 0 % 0

23.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD))

0 24,799,185 0 0 0 % 0

23.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนประทาย          
       

0 450,000 0 0 0 % 0

23.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนประทาย

0 0 0 20,788,424 -4.38 % 19,878,089

24.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

1,100,861 0 0 0 0 % 0

24.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

0 0 5,841,549 0 0 % 0
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24.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
      

0 450,000 0 0 0 % 0

24.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

0 0 0 6,823,699 -13.42 % 5,908,240

25.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  2

785,000 0 0 0 0 % 0

25.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 4,994,886 0 0 % 0

25.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม             

0 450,000 0 0 0 % 0

25.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 5,619,035 -6.69 % 5,242,991
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26.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนบัวลาย

862,000 0 0 0 0 % 0

26.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปากชอง 2

0 0 6,966,126 0 0 % 0

26.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปากชอง 2        
           

0 450,000 0 0 0 % 0

26.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู้ด้านการทองเที่ยวในสถาน
ศึกษาสังกัด อปท.) 

0 50,000 0 0 0 % 0

26.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปากชอง 2

0 0 0 8,145,146 -5.97 % 7,658,793

27.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนบัวใหญ

1,230,000 0 0 0 0 % 0

27.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปากชองพิทยาคม

0 0 5,296,533 0 0 % 0
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27.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม              

0 450,000 0 0 0 % 0

27.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)

0 1,044,000 0 0 0 % 0

27.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนปากชองพิทยาคม

0 0 0 6,320,624 -3.64 % 6,090,599

28.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านใหญพิทยาคม

785,000 0 0 0 0 % 0

28.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา

0 0 5,682,939 0 0 % 0

28.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 14,980,859 0 0 0 % 0
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28.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา             

0 450,000 0 0 0 % 0

28.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา

0 0 0 6,610,521 -3.29 % 6,393,028

29.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านใหมพิทยาคม

670,000 0 0 0 0 % 0

29.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมะคาวิทยา

0 0 4,201,893 0 0 % 0

29.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมะคาวิทยา       
      

0 450,000 0 0 0 % 0

29.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการสง
เสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัด อปท.)

0 400,000 0 0 0 % 0
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29.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมะคาวิทยา

0 0 0 5,117,991 -7.27 % 4,745,793

30.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนประทาย

1,230,000 0 0 0 0 % 0

30.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

0 0 2,460,698 0 0 % 0

30.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมัธยมบึงปรือ     
         

0 450,000 0 0 0 % 0

30.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 32,502,321 0 0 0 % 0

30.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

0 0 0 3,371,790 -12.17 % 2,961,607

31.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

885,000 0 0 0 0 % 0
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31.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

0 0 3,744,399 0 0 % 0

31.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา      

0 450,000 0 0 0 % 0

31.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

0 0 0 4,459,412 -12.93 % 3,882,976

32.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม

690,000 0 0 0 0 % 0

32.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทโธ

0 0 5,010,262 0 0 % 0

32.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทฺโธ

0 0 0 5,480,465 -8.97 % 4,988,859
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33.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนปากชอง 2

695,000 0 0 0 0 % 0

33.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

0 0 4,070,158 0 0 % 0

33.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม      

0 450,000 0 0 0 % 0

33.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกฤษณา
วิทยา

0 650,000 0 0 0 % 0

33.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

0 0 0 4,962,317 -1.44 % 4,890,784

34.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนปากชองพิทยาคม

736,406 0 0 0 0 % 0

34.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

0 0 5,806,334 0 0 % 0
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34.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเมืองยางศึกษา   
          

0 450,000 0 0 0 % 0

34.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา

0 650,000 0 0 0 % 0

34.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

0 0 0 6,765,076 -4.8 % 6,440,196

35.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนพระทองคําวิทยา

815,000 0 0 0 0 % 0

35.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 5,332,735 0 0 % 0

35.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม 

0 450,000 0 0 0 % 0
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35.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกุดจิกวิทยา

0 705,600 0 0 0 % 0

35.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 6,335,066 -3.76 % 6,096,648

36.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนมะคาวิทยา

790,000 0 0 0 0 % 0

36.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

0 0 6,125,714 0 0 % 0

36.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม         

0 450,000 0 0 0 % 0

36.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

0 920,000 0 0 0 % 0

36.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

0 0 0 6,865,029 2.77 % 7,054,947
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37.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมบึงปรือ

740,000 0 0 0 0 % 0

37.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

0 0 2,573,310 0 0 % 0

37.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  
         

0 450,000 0 0 0 % 0

37.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนครบุรี

0 813,400 0 0 0 % 0

37.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

0 0 0 3,529,638 -7.85 % 3,252,625

38.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

780,000 0 0 0 0 % 0

38.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

0 0 3,389,458 0 0 % 0
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38.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม            

0 450,000 0 0 0 % 0

38.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคลองไผ
วิทยา

0 710,000 0 0 0 % 0

38.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

0 0 0 4,605,592 -10.15 % 4,138,316

39.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ

780,000 0 0 0 0 % 0

39.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม

0 0 4,645,645 0 0 % 0

39.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังรางพิทยาคม  
        

0 450,000 0 0 0 % 0
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39.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

0 705,600 0 0 0 % 0

39.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม

0 0 0 5,493,229 -6.07 % 5,159,873

40.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

780,000 0 0 0 0 % 0

40.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

0 0 3,312,107 0 0 % 0

40.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังหมีพิทยาคม   
       

0 450,000 0 0 0 % 0

40.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

0 690,000 0 0 0 % 0

40.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

0 0 0 4,058,518 -10.24 % 3,643,068

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 78/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

41.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเมืองยางศึกษา

790,000 0 0 0 0 % 0

41.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

0 0 6,553,088 0 0 % 0

41.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวัดประชานิมิตร  
       

0 450,000 0 0 0 % 0

41.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

0 685,000 0 0 0 % 0

41.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

0 0 0 7,095,684 -4.39 % 6,784,225

42.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

600,000 0 0 0 0 % 0

42.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม

0 0 3,191,661 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 79/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

42.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสองครพิทยาคม 
       

0 450,000 0 0 0 % 0

42.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

0 660,000 0 0 0 % 0

42.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม

0 0 0 4,045,166 -8.7 % 3,693,305

43.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

1,290,000 0 0 0 0 % 0

43.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0 6,502,914 0 0 % 0

43.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา  

0 450,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

43.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

0 645,000 0 0 0 % 0

43โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0 0 6,802,534 -7.91 % 6,264,265

44.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

680,000 0 0 0 0 % 0

44.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 6,270,867 0 0 % 0

44.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม             

0 450,000 0 0 0 % 0

44.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

0 690,000 0 0 0 % 0

44.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 7,205,231 -4.84 % 6,856,274

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 81/319
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

45.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

790,000 0 0 0 0 % 0

45.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา”

0 0 17,680,442 0 0 % 0

45.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"                                             
                            

0 450,000 0 0 0 % 0

45.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

0 6,939,484 0 0 0 % 0

45.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

0 0 0 19,132,896 -2.83 % 18,592,134

46.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวังรางพิทยาคม

724,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

46.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

0 0 3,261,168 0 0 % 0

46.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

0 450,000 0 0 0 % 0

46.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

0 680,000 0 0 0 % 0

46.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

0 0 0 4,359,108 -10.77 % 3,889,516

47.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวังหมีพิทยาคม

780,000 0 0 0 0 % 0

47.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

0 0 3,619,418 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

47.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้า
ขาว          

0 450,000 0 0 0 % 0

47.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

0 650,000 0 0 0 % 0

47.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

0 0 0 4,238,160 -10.18 % 3,806,513

48.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนวัดประชานิมิตร

825,000 0 0 0 0 % 0

48.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

0 0 3,700,587 0 0 % 0

48.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะ
วิทยา 

0 450,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

48.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม

0 713,400 0 0 0 % 0

48.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

0 0 0 4,549,372 -7.68 % 4,199,932

49.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสองครพิทยาคม

770,000 0 0 0 0 % 0

49.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

0 0 13,332,464 0 0 % 0

49.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสูงเนิน             
       

0 450,000 0 0 0 % 0

49.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

0 833,400 0 0 0 % 0

49.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

0 0 0 15,209,142 -2.96 % 14,759,677
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

50.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

1,049,000 0 0 0 0 % 0

50.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 3,012,851 0 0 % 0

50.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม          

0 450,000 0 0 0 % 0

50.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

0 685,000 0 0 0 % 0

50.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 3,973,448 -10.45 % 3,558,352

51.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสาหรายวิทยาคม

845,000 0 0 0 0 % 0

51.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

0 0 5,440,124 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

51.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม  

0 450,000 0 0 0 % 0

51.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบัวลาย

0 760,200 0 0 0 % 0

51.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

0 0 0 6,436,231 -5.74 % 6,066,816

52.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

1,070,800 0 0 0 0 % 0

52.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

0 0 3,840,557 0 0 % 0

52.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม          

0 450,000 0 0 0 % 0
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52.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบัวใหญ

0 859,000 0 0 0 % 0

52.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

0 0 0 4,701,119 -8.59 % 4,297,192

53.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1,120,000 0 0 0 0 % 0

53.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

0 0 4,627,800 0 0 % 0

53.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม                                          
                                   

0 450,000 0 0 0 % 0

53.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านใหญ
พิทยาคม

0 685,000 0 0 0 % 0
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53.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

0 0 0 5,303,736 -7.28 % 4,917,680

54.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

760,000 0 0 0 0 % 0

54.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

0 0 5,547,812 0 0 % 0

54.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม          

0 450,000 0 0 0 % 0

54.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม
พิทยาคม

0 670,000 0 0 0 % 0

54.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

0 0 0 6,282,408 -5.84 % 5,915,537
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55.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

785,000 0 0 0 0 % 0

55.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

0 0 3,916,768 0 0 % 0

55.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองหว้าพิทยา
สรรค์   

0 450,000 0 0 0 % 0

55.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประทาย

0 850,200 0 0 0 % 0

55.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยา
สรรค์

0 0 0 4,755,466 -7.8 % 4,384,527

56.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนสูงเนิน

1,154,000 0 0 0 0 % 0

56.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

0 0 4,329,453 0 0 % 0
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56.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนห้วยลึกผดุง
วิทยา             

0 450,000 0 0 0 % 0

56.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา

0 595,000 0 0 0 % 0

56.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

0 0 0 4,860,131 -8.21 % 4,460,948

57.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

760,000 0 0 0 0 % 0

57.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา

0 0 4,932,167 0 0 % 0

57.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหินดาดวิทยา     
         

0 450,000 0 0 0 % 0
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57.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

0 590,000 0 0 0 % 0

57.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา

0 0 0 5,827,869 -6.06 % 5,474,616

58.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองงูเหลือม

867,000 0 0 0 0 % 0

58.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

0 0 4,241,868 0 0 % 0

58.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู
ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา     
                

0 450,000 0 0 0 % 0

58.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปากชอง 2

0 595,000 0 0 0 % 0

58.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

0 0 0 5,164,138 -9.75 % 4,660,410
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59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)

0 0 0 1,000,000 -20 % 800,000

59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)

0 0 413,412 0 0 % 0

59.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

710,000 0 0 0 0 % 0

59.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

0 590,000 0 0 0 % 0

60.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา

0 0 0 250,000 -100 % 0

60.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองบุญนากพิทยา

350,000 0 0 0 0 % 0

60.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา (สงเสริมและพัฒนา
กีฬา)

0 0 0 0 100 % 4,271,140

60.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของพระทองคําวิทยา

0 1,198,800 0 0 0 % 0
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61.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

0 0 0 400,000 0 % 400,000

61.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม

790,000 0 0 0 0 % 0

61.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมะคาวิทยา

0 690,000 0 0 0 % 0

62.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 0 0 0 100 % 700,000

62.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

790,000 0 0 0 0 % 0

62.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

0 640,000 0 0 0 % 0

63.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 900,000

63.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

0 0 216,298 0 0 % 0

63.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

807,354 0 0 0 0 % 0
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63.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

0 847,400 0 0 0 % 0

64.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 0 0 1,420,000 26.76 % 1,800,000

64.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 1,094,220 0 0 % 0

64.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนหินดาดวิทยา

832,000 0 0 0 0 % 0

64.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทโธ

0 680,000 0 0 0 % 0

65.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

0 0 0 1,300,000 15.38 % 1,500,000

65.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 0 573,043 0 0 % 0

65.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

785,000 0 0 0 0 % 0
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65.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

0 695,600 0 0 0 % 0

66.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

0 0 414,770 0 0 % 0

66.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แหงชาติ

0 0 0 0 100 % 100,000

66.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

0 613,400 0 0 0 % 0

67.คาใช้จายในการสงเสริมองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี
เดน

35,000 0 0 0 0 % 0

67.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 0 1,868,478 0 0 % 0

67.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

0 713,400 0 0 0 % 0

67.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ตัดสิน
กีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา อบจ.นม.

0 0 0 500,000 -20 % 400,000
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68.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 1,500,000 13.33 % 1,700,000

68.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

0 0 1,721,442 0 0 % 0

68.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

0 590,000 0 0 0 % 0

69.โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

0 0 0 11,700,000 -100 % 0

69.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แหงชาติ

0 0 36,270 0 0 % 0

69.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 400,000

69.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

0 663,400 0 0 0 % 0
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70.คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

4,943,690 0 0 0 0 % 0

70.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 1,200,000 0 % 1,200,000

70.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม

0 690,000 0 0 0 % 0

71.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังราง
พิทยาคม

0 695,600 0 0 0 % 0

71โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบจ.นม.

0 0 400,550 0 0 % 0

72.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

0 0 0 1,300,000 -100 % 0

72.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

0 680,000 0 0 0 % 0

73.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิ
มิตร

0 645,000 0 0 0 % 0
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74.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

0 709,000 0 0 0 % 0

75.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

0 741,800 0 0 0 % 0

76.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

0 660,600 0 0 0 % 0

77.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์
ผดุงวิทยา

0 820,000 0 0 0 % 0

78.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

0 650,000 0 0 0 % 0

79.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญ้าขาว

0 660,000 0 0 0 % 0

80.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา

0 1,010,800 0 0 0 % 0

81.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสูงเนิน

0 810,000 0 0 0 % 0
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82.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

0 660,000 0 0 0 % 0

83.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

0 634,000 0 0 0 % 0

84.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

0 778,000 0 0 0 % 0

85.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

0 690,000 0 0 0 % 0

86.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

0 590,000 0 0 0 % 0

87.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

0 736,800 0 0 0 % 0

88.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนห้วยลึกผดุง
วิทยา

0 705,600 0 0 0 % 0
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89.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหินดาด
วิทยา

0 705,600 0 0 0 % 0

90.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

0 874,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 1,437,024 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการใช้จายการบริหาร
สถานศึกษ(คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรม
รักการอานในสถานศึกษา อปท.)โรงเรียน
สูงเนิน

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาใช้จายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท
.)โรงเรียนครบุรี

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการสงเสริม
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเดน

144,480 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

24,650,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ (เพื่อพัฒนา
กีฬาวอลเลย์บอลในรม)

0 117,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา (จัด
ซื้อวัสดุฝึกวิชางานชางผสมผสาน 3)

0 40,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
(พัฒนาและสงเสริมความสามารถด้านกีฬา
ฟุตซอลหญิง)

0 234,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนชองแมววิทยาคม 
(พัฒนาและสงเสริมความสามารถด้านกีฬา
หมากรุก/หมากฮอส)

0 39,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
(จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชางเชื่อมโลหะ)

0 64,600 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
(พัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส) 

0 215,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
(พัฒนาและสงเสริมความสามารถด้านกีฬา
ฟุตบอล)

0 171,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
(จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชางเชื่อมโลหะ)

0 30,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
(พัฒนาและสงเสริมความสามารถด้านกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด)

0 171,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนประทาย (จัดซื้อ
วัสดุฝึกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

0 34,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนประทาย (เพื่อ
พัฒนากีฬาแบดมินตัน)

0 220,500 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม (พัฒนาและสงเสริมความสามารถ
ด้านกีฬาเซปกตะกร้อ) 

0 63,100 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
(จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

0 20,400 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
(พัฒนาและสงเสริมความสามารถด้านกีฬา
ฟุตซอล) 

0 117,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชางเชื่อมโลหะ) 

0 34,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (พัฒนาอัจฉริยะผู้เรียนสูความเป็น
เลิศด้านกีฬาเปตอง)

0 195,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ (จัดซื้อวัสดุทํา
เตียงนอน สําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลใน
รม)

0 20,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 8,700,000

รวมค่าใช้สอย 358,134,623 379,151,561.7 340,356,832 404,942,658 380,387,058
รวมงบดําเนินงาน 358,134,623 379,151,561.7 340,356,832 404,942,658 380,387,058

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โต๊ะทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 44,000 -100 % 0

2. เก้าอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 13,000 -100 % 0

3. โต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร จํานวน 20 ชุด 
สําหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 104,000 -100 % 0

4. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 50,000 -100 % 0

5. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับโรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม

0 0 0 50,000 -100 % 0
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6.โต๊ะเก้าอี้ครู จํานวน 12 ชุด สําหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 54,000 -100 % 0

เก้าอี้ทํางานครู โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 

0 0 20,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน  โรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 6 หลังๆ ละ 4,500 
บาท

0 0 27,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานครู โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

0 0 25,000 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จํานวน 360 ชุด 
สําหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 604,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01. รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 

0 0 0 1,288,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 106/319
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01.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ

0 0 0 0 100 % 1,375,000

02. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 0 1,288,000 -100 % 0

02.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

0 0 0 0 100 % 220,000

03. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนบ้านใหญ
พิทยาคม  

0 0 0 1,288,000 -100 % 0

03.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

0 0 0 0 100 % 1,375,000

04.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม 

0 0 0 1,288,000 -100 % 0

04.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 220,000

05.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

0 0 0 1,375,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 107/319
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05.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

0 0 0 0 100 % 1,375,000

06. หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียน
โตนดพิทยาคม

0 0 0 220,000 -100 % 0

06.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

0 0 0 0 100 % 220,000

07. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 
1 คัน สําหรับโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

0 0 0 868,000 -100 % 0

07.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญ้าขาว

0 0 0 0 100 % 1,375,000

08. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 
1 คัน สําหรับโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

0 0 0 868,000 -100 % 0

08.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

0 0 0 0 100 % 220,000

09. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียน
วัดประชานิมิตร

0 0 0 1,375,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 108/319
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10. หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

0 0 0 220,000 -100 % 0

11. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 
1 คัน โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 868,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสัญญาณออด  โรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 10,000 0 0 % 0

ชุดเครื่องขยายเสียง  โรงเรียนกลางดงปุ
ณณวิทยา อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 49,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 10 เครื่อง โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

0 0 0 196,000 -100 % 0

2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 25 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

0 0 0 490,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 109/319
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3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

0 0 0 14,000 -100 % 0

4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

0 0 0 20,000 -100 % 0

5. กล้องวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

0 0 0 93,600 -100 % 0

6. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 10 
เครื่อง สําหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 337,000 -100 % 0

7. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 
10 จอ สําหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม

0 0 0 153,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

001.เครื่องกรองน้ํา อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

0 0 487,000 0 0 % 0

1. เครื่องกรองน้ํา ระบบ RO (Reverse 
Osmosis System) จํานวน 1 ชุด สําหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

0 0 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 110/319
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2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์โน๊ตบุ๊ก

0 0 0 3,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 110,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 66,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 21,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 12,500 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 11,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:33 หน้า : 111/319
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 19,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 878,400 13,248,200 6,380,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01. กอสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนกุดจิก
วิทยา 

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

010.โครงการกอสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ โรงเรียนชองแมววิทยาคม

0 0 480,000 0 0 % 0

012.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

0 0 420,000 0 0 % 0

02.กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

028.โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียน
มะคาวิทยา     

0 0 370,000 0 0 % 0

03. กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนสูงเนิน

0 0 0 3,000,000 -100 % 0
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04. กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

040.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

0 0 422,000 0 0 % 0

045.โครงการกอสร้างอาคารห้องน้ํานัก
เรียน โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 489,000 0 0 % 0

046.โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

0 0 390,000 0 0 % 0

05. กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนครบุรี

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

058.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

0 0 420,000 0 0 % 0

06. กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

07. กอสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

08. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

09. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0
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10. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

11. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

12. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

13. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

14. กอสร้างบ้านพักครูอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนวัดประชานิ
มิตร

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

15. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

16. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

17. กอสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

18. กอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

0 0 0 398,000 -100 % 0

19. กอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

0 0 0 437,000 -100 % 0
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20.  กอสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียน
บัวลาย

0 0 0 189,000 -100 % 0

21. กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า
อาคาร 216 ล) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
2

0 0 0 123,000 -100 % 0

22. กอสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน 
โรงเรียนประทาย

0 0 0 499,000 -100 % 0

23. กอสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

0 0 0 499,000 -100 % 0

24. กอสร้างอาคารห้องน้ํานักเรียน 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

0 0 0 498,000 -100 % 0

25. กอสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

0 0 0 498,000 -100 % 0

26. กอสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

0 0 0 1,900,000 -100 % 0

27. กอสร้างสนามเปตอง โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

0 0 0 270,000 -100 % 0

28. โครงการเทพื้นหินขัดอาคาร
อเนกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

0 0 0 444,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

003.โครงการปรับปรุงรองน้ํารอบอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

0 0 166,000 0 0 % 0

005.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

0 0 493,000 0 0 % 0

01. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

0 0 0 285,000 -100 % 0

02. กอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

0 0 0 500,000 -100 % 0

03. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

0 0 0 500,000 -100 % 0

04. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนประทาย

0 0 0 498,000 -100 % 0

05. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

0 0 0 370,000 -100 % 0

06. กอสร้างถนนลาดยางแอสฟลต์คอนกรีต 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

0 0 0 494,000 -100 % 0

07. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 499,000 -100 % 0

08. ซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ภายในโรงเรียนเมืองยางศึกษา

0 0 0 495,000 -100 % 0
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09. กอสร้างรางระบายน้ํา โรงเรียนปากชอง 
2

0 0 0 479,819 -100 % 0

10. กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

0 0 0 250,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01.โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 
โรงเรียนปากชอง 2

0 0 0 464,558 -100 % 0

04.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27  
โรงเรียนชองแมววิทยาคม

0 0 0 500,000 -100 % 0

05.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล. โรงเรียนชองแมววิทยาคม

0 0 0 500,000 -100 % 0

06.โครงการทาสีอาคารเรียนถาวร CH 213 
B  โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 420,000 -100 % 0

07.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

0 0 0 500,000 -100 % 0

08.โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
หนองหว้าพิทยาสรรค์  

0 0 0 498,000 -100 % 0

09.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 
ซม. (ด้านข้างลานพระพุทธรูป) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 0 320,000 -100 % 0
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10.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 
ซม. (ด้านข้างอาคาร 216 ล) โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

0 0 0 170,000 -100 % 0

11. โครงการปูกระเบื้องโรงอาหารหอ
ประชุม 100/27  โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 497,000 -100 % 0

12.โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 
216 ล โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

0 0 0 474,000 -100 % 0

21.โครงการปรับปรุงซอมแซมหอประชุม 
โรงเรียนบ้านใหญพิทยาคม

0 0 149,000 0 0 % 0

36.โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
อาคาร 216 ล โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงดาดปูนไหลทาง ข้าง
อาคารอเนกประสงค์พร้อมบันไดทางลง 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

0 0 0 193,120 -100 % 0

โครงการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

0 0 0 415,403 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,949,000 66,077,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 4,827,400 79,326,100 6,380,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,707,274.56 2,554,362.91 0 0 0 % 0

ติดตั้งและวางทอประปาขยายเขตจําหนาย
น้ําเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

0 0 2,757,878 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,707,274.56 2,554,362.91 2,757,878 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 2,707,274.56 2,554,362.91 2,757,878 0 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 360,841,897.56 381,705,924.61 347,942,110 484,268,758 386,767,058
รวมแผนงานการศึกษา 1,262,434,099.77 1,304,461,029.81 1,309,552,329.63 1,634,493,458 1,466,050,658

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 6,053,425.87 7,302,448 8,470,111.23 18,823,700 1.75 % 19,153,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 42,000 42,000 133,840 319,700 -0.44 % 318,300

เงินประจําตําแหนง 36,000 36,000 160,880 121,200 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,844,226.45 2,860,670 3,229,033.12 7,011,200 2.66 % 7,197,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 110,500.16 95,770 123,476.6 458,900 -4.36 % 438,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,086,152.48 10,336,888 12,117,340.95 26,734,700 27,229,400
รวมงบบุคลากร 9,086,152.48 10,336,888 12,117,340.95 26,734,700 27,229,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

347,207,348.38 347,024,549.81 346,899,000 631,824,000 0 % 631,824,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 112,520 49,320 0 350,000 0 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 347,319,868.38 347,073,869.81 346,899,000 632,174,000 632,174,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. คาบอกรับวารสาร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

02. คาจ้างเหมาเข้าเลม/ประกอบเลม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,434,508 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 69,580.5 160,634 0 0 % 0

02.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องต้น

0 0 0 0 100 % 2,377,000

02.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําท้องถิ่น

0 0 0 1,514,000 -100 % 0
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03.โครงการคลินิกอบไออุนรัก องค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
(การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา) 

0 0 0 402,740 -100 % 0

03.โครงการคลินิกอบไออุนรัก องค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการ
สุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา)

0 0 489,105 0 0 % 0

03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย

0 0 0 0 100 % 665,250

03.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอประจําถิ่น

0 1,972,481 0 0 0 % 0

04. โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ
.นม. สนุกกับการทํางาน  

0 0 0 599,725 -100 % 0

04.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุม
ป้องกันโรคติดตอและภัยสุขภาพ

0 0 0 0 100 % 2,630,000

05.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,046,500
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05.โครงการสงเสริมการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
และปญหาการตั้งครรภ์ในกลุมวัยรุน 

0 0 0 2,553,000 -100 % 0

06.โครงการคลินิกอบไออุนรักองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการ
ภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา)

0 466,336 0 0 0 % 0

06.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
โรคระบาดประจําท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 1,914,000

07.โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ
.นม. สนุกกับการทํางาน

0 0 589,520 0 0 % 0

07.โครงการคลินิกอบไออุนรัก องค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา(การจัดการ
สุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์องค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

0 0 0 0 100 % 500,000

07.โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

0 257,175 0 0 0 % 0

07.โครงการสงเสริมสุขภาพตาและการ
ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น 

0 0 0 1,848,000 -100 % 0
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08.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

0 0 0 785,080 -100 % 0

08.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ทักษะชีวิตวัยรุนในระบบดูแลชวยเหลือนัก
เรียน

0 0 0 0 100 % 3,500,000

09.โครงการสงเสริมสุขภาพตาและการ
ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

0 0 0 0 100 % 1,848,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งงบ
ประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

59,428 0 0 0 0 % 0

10.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

0 0 0 0 100 % 785,080

11.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

0 0 287,215 0 0 % 0

11.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องต้น 

0 0 0 2,377,000 -100 % 0

11.โครงการสงเสริมการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรทางเลือก

0 0 0 0 100 % 437,400

12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วัยทํางาน "คืนเอวให้องค์กร"      

0 0 0 31,450 -100 % 0

12.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
และภาคีเครือขายสุขภาพ

0 0 0 0 100 % 4,000,000
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13.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วัยทํางาน “คืนเอวให้องค์กร”

0 0 0 0 100 % 37,575

13.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ทักษะชีวิตวัยรุนในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

0 0 0 330,000 -100 % 0

14.โครงการสงเสริมการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
และปญหาการตั้งครรภ์ในกลุมวัยรุน

0 0 0 0 100 % 5,400,000

15.โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ
.นม. สนุกกับการทํางาน

0 0 0 0 100 % 600,000

15.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,046,500 -100 % 0

16.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ทักษะชีวิตวัยรุนในระบบดูแลชวยเหลือนัก
เรียน

0 0 3,412,960 0 0 % 0

20.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0 0 319,591.6 0 0 % 0
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21.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 945,705 0 0 % 0

23.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
อําเภอครบุรี

0 0 1,104,300 0 0 % 0

โครงการจิตดี๊ ดี มีสุข สนุกกับการทํางาน 0 335,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องต้น

0 0 733,120 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

0 1,208,400 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนิน
งานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 68,100 0 0 0 % 0

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรม
เดิน-วิ่ง "Koratpao Fun Run"

0 450,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,691.61 0 21,120 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 3,502,627.61 4,828,222.5 8,063,270.6 12,732,495 27,085,805
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,133 172,999 149,485 200,000 0 % 200,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 10,960 13,960 3,095 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,857.3 28,638.1 28,220.75 300,000 -50 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 53,876 63,466 68,263 8,436,000 2.31 % 8,631,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 133,795 219,321 171,760 400,000 -48.75 % 205,000

รวมค่าวัสดุ 343,621.3 498,384.1 420,823.75 9,366,000 9,216,000
รวมงบดําเนินงาน 351,166,117.29 352,400,476.41 355,383,094.35 654,272,495 668,475,805

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน ขนาด 24000 บีทียู  

0 0 0 194,400 -100 % 0

01.โต๊ะปฏิบัติงาน พร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 11 ชุด

77,000 0 0 0 0 % 0

02. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

02.เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จํานวน
4 เครื่อง

116,700 0 0 0 0 % 0

03. โต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 46,000 -100 % 0

03.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 440,000 0 0 0 0 % 0

04. เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 0 37,500 -100 % 0

04.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 10,000 0 0 0 0 % 0

05. เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 0 0 0 130,000 -100 % 0
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06. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว 
- ดํา)

0 0 0 180,000 -100 % 0

06.ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 26,500 0 0 0 0 % 0

07.ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 26,500 0 0 0 0 % 0

08.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 20,300 0 0 0 0 % 0

09.เก้าอี้มีพนักพิงกลาง 24,000 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 64,000 0 0 0 % 0

3.โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ทํางาน 0 69,000 0 0 0 % 0

4.ตู้เหล็ก 2 บาน 0 10,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

01.รถจักรยานยนต์ 35,300 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล         
                              

0 0 0 1,180,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

01. เครื่องพนสารเคมีในงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
แบบติดตั้งรถยนต์    

0 0 0 950,000 -100 % 0

02. เครื่องอัลตราซาวด์ 0 0 0 120,000 -100 % 0

03. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 0 0 0 200,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01.เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 เครื่อง 109,760 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 886,060 143,900 0 3,059,900 0
รวมงบลงทุน 886,060 143,900 0 3,059,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 361,138,329.77 362,881,264.41 367,500,435.3 684,067,095 695,705,205
รวมแผนงานสาธารณสุข 361,138,329.77 362,881,264.41 367,500,435.3 684,067,095 695,705,205

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9,577,528.19 10,582,151.29 10,783,973.34 15,333,000 -6.23 % 14,377,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 116,700 167,551.61 182,040 186,600 -10.5 % 167,000

เงินประจําตําแหนง 181,200 181,200 163,200 241,200 0 % 241,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 3,230,300 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 9,456,206.4 9,282,634.36 9,561,865.09 11,959,400 1.75 % 12,168,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 952,141.25 827,645.48 756,902.26 1,003,500 -4.2 % 961,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,283,775.84 21,041,182.74 21,447,980.69 31,954,000 27,915,300
รวมงบบุคลากร 20,283,775.84 21,041,182.74 21,447,980.69 31,954,000 27,915,300
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,760 160,540 199,620 200,000 0 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 8,760 160,540 199,620 200,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,110 730 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,028 80,440 121,348 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,912.68 108,002.53 30,261.11 350,000 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 110,050.68 189,172.53 151,609.11 550,000 570,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 301,713 222,974 248,891 300,000 0 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,010 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,110 12,084 2,375 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 400 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 113,010.4 147,572.97 133,350.73 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 780 0 0 20,000 150 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 179,800 171,100 179,760 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 9,044 0 0 % 0

วัสดุอื่น 30,708 38,466 43,181 49,346 1.33 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 651,131.4 592,196.97 616,601.73 889,346 1,100,000
รวมงบดําเนินงาน 769,942.08 941,909.5 967,830.84 1,639,346 1,870,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

0 0 0 120,000 -100 % 0

1.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ 10,000 0 0 0 0 % 0

1.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว 0 0 2,600 0 0 % 0

2.เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30,000 บีทียู 67,000 0 0 0 0 % 0

2.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 23,000 -100 % 0

2.พัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 22 นิ้ว 0 0 3,250 0 0 % 0

3.เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 12,500 -100 % 0

3.โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 7,000 0 0 0 0 % 0

4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน

0 0 0 32,300 -100 % 0

4.โต๊ะพับเอนกประสงค์ 5,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 130/319

151



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

5.เก้าอี้บุนวม 5,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1.จักรอุตสาหกรรม เย็บหนัง ชนิดตีนตะกุย
พร้อมอุปกรณ์

18,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.เครื่องพนสีไฟฟ้า 0 0 3,800 0 0 % 0

1.ผ้าใบชักรอก พร้อมติดตั้ง 22,784.25 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ตู้คอลโทลระบบไฟฟ้า สําหรับเครื่องสีข้าว
และอุปกรณ์สําหรับสีข้าว

22,000 0 0 0 0 % 0

1.ตู้ลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมปและ
อุปกรณ์

0 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. กลองไฟถายรูปสินค้า 0 0 3,990 0 0 % 0

1.กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 14,980 0 0 0 % 0

2. กลองไฟถายรูปสินค้า 0 0 1,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  0 0 0 8,774 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.เครื่องเจีย 0 8,000 0 0 0 % 0

1.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 0 3,800 0 0 % 0
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1.จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 4 รายการ 83,500 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องยิงแม๊กไฟฟ้า 0 0 5,600 0 0 % 0

2.สวานไฟฟ้า 0 7,000 0 0 0 % 0

3.แทนตัดไฟเบอร์ 0 0 9,000 0 0 % 0

4.เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 34,000 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 32,000 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 2,600 -100 % 0

2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 6,400 0 0 0 0 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 0 0 5,000 -100 % 0

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0 0 0 7,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 279,184.25 29,980 61,030 245,774 0
รวมงบลงทุน 279,184.25 29,980 61,030 245,774 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 21,332,902.17 22,013,072.24 22,476,841.53 33,839,120 29,785,300
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 642,560 615,220 686,200 1,100,000 9.09 % 1,200,000

รวมค่าตอบแทน 642,560 615,220 686,200 1,100,000 1,200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,910 30,380 0 0 0 % 0

1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล/คาเก็บขยะ 0 0 6,600 75,000 0 % 75,000

2.คาบอกรับวารสาร/คูมือ/หนังสือ 0 0 6,560 65,000 6.15 % 69,000

3.คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตางๆ

0 0 0 240,000 -41.67 % 140,000

4.คาจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก
กรรม

0 0 0 103,000 -87.38 % 13,000

5.คาจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภาย
นอก

0 0 8,860 650,000 -53.85 % 300,000

6.คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินสถานที่ราชการ

0 0 0 500,000 -80 % 100,000

7.คาเชาที่ดิน 0 0 3,430 4,200 2,380.95 % 104,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 620,080 0 0 125,000 0 % 125,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 5,532 9,716 78,000 6.41 % 83,000

02.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,686 0 0 0 % 0

02.โครงการวันลอยกระทง 0 0 4,400 20,000 -50 % 10,000

03.โครงการวันลอยกระทง 0 4,000 0 0 0 % 0

03.โครงการวันสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม 0 0 5,090 30,000 -33.33 % 20,000

04.โครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ 0 0 7,200 30,000 -33.33 % 20,000

04.โครงการวันสงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม 0 6,500 0 0 0 % 0

05.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

0 0 105,600 200,000 -50 % 100,000

06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0 0 26,800 40,000 -25 % 30,000

07.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

0 105,500 0 0 0 % 0

07.โครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 0 0 68,322 100,000 -40 % 60,000

08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชรา

0 0 223,240 0 0 % 0
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08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง "โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง"

0 0 0 300,000 -100 % 0

08.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0 26,800 0 0 0 % 0

08.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (โพธิ์กลาง)

0 0 0 0 100 % 300,000

09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดมวง "โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด
มวง"

0 0 0 300,000 -100 % 0

09.โครงการบริหารสถานสงเคราะห์คนชรา
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะห์คนชรา

0 0 244,090 0 0 % 0

09.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (วัดมวง)

0 0 0 0 100 % 300,000

09.โครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 0 59,000 0 0 0 % 0

10.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชรา

0 221,100 0 0 0 % 0
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10.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวัน
สําคัญและประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง

0 0 8,320 30,000 0 % 30,000

11.โครงการจัดงานประเพณีวันสงท้ายปีเกา 
ต้อนรับปีใหม

0 0 8,500 25,000 -20 % 20,000

12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแหง
ชาติ

0 0 9,500 30,000 -33.33 % 20,000

12.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวัน
สําคัญและประเพณีการจัดงานวันลอย
กระทง

0 4,000 0 0 0 % 0

13.โครงการจัดงานประเพณี สงท้ายปี
เกา-ต้อนรับปีใหม

0 5,600 0 0 0 % 0

13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ 0 0 95,000 100,000 0 % 100,000

14.โครงการจัดงานประเพณี วันผู้สูงอายุ
แหงชาติ

0 11,600 0 0 0 % 0

14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0 0 34,400 40,000 0 % 40,000

15.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ 0 49,950 0 0 0 % 0

15.โครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 0 0 47,570 100,000 -50 % 50,000

16.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0 34,400 0 0 0 % 0

16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 400,000

16.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและประชาชนทั่วไป

0 0 499,575 0 0 % 0

17.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 443,905 0 0 % 0
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17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทอง
โลกไอที

0 0 0 10,000 2,100 % 220,000

17.โครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 0 82,950 0 0 0 % 0

18.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 193,230 0 0 % 0

18.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ
การผลิตและซอมแซมกายอุปกรณ์เครื่อง
ชวยสําหรับคนพิการ

0 0 0 181,325 -17.28 % 150,000

19.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทอง
โลกไอที

0 0 240,110 0 0 % 0

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์เครื่องชวยสําหรับคน
พิการ

0 0 0 0 100 % 200,000

2.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  5,582 0 0 0 0 % 0

20.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 799,948 25.01 % 1,000,000

20.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 386,152 0 0 % 0

21.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิง

0 0 0 271,217 17.99 % 320,000

21.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ
การผลิตและซอมแซมกายอุปกรณ์เครื่อง
ชวยสําหรับคนพิการ

0 0 169,050 0 0 % 0
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22.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของกลุมองค์กรและเครือขายผู้สูง
อายุ

0 0 0 0 100 % 500,000

22.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์เครื่องชวยสําหรับคน
พิการ

0 0 140,638 0 0 % 0

24.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 351,105 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันคนพิการสากล 0 47,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 457,015 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 75,200 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย
สภาเด็กและเยาวชน

0 225,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทองโลก
ไอที

0 71,600 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะการซอม
บํารุงรถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับคน
พิการและประชาชนทั่วไป

0 169,850 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อําเภอสีคิ้ว

0 41,210 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
นําเครือขายเด็กและเยาวชนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.

0 241,422 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
และประชาชนทั่วไป

0 566,890 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการนวดบําบัดฟืนฟู
สมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิง

0 0 246,808 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์เครื่องชวยสําหรับคน
พิการ

0 85,015.3 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,690 34,290 1,310,250 0 % 1,310,250

รวมค่าใช้สอย 646,572 2,641,690.3 3,628,061 5,757,940 6,209,450
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 113,504 126,069 87,253 280,000 25 % 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 32,560 26,820 120,000 8.33 % 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 369,258 456,545 1,816,100 -16.78 % 1,511,300

วัสดุกอสร้าง 0 36,142 51,765 120,000 16.67 % 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 102,322 101,225.97 56,489.67 300,000 13.33 % 340,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 163,762 271,083 150,154 330,000 6.06 % 350,000

วัสดุการเกษตร 55,745 87,290 19,560 120,000 8.33 % 130,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 20,980 168,490 48,400 428,650 0 % 428,650

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 185,835 120,340 300,000 6.67 % 320,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 41,400 200,000 0 % 200,000

วัสดุอื่น 3,675,165 3,885,017 1,602,921 8,468,000 18.89 % 10,068,000

รวมค่าวัสดุ 4,131,478 5,262,969.97 2,661,647.67 12,482,750 13,967,950
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 506,579.33 521,496.24 564,145.18 760,000 26.32 % 960,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 203,233.66 179,862.72 205,327.65 350,000 14.29 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 29,795.75 6,197.38 21,985.19 70,000 28.57 % 90,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,229 4,518 10,108 27,000 40.74 % 38,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,519.9 5,789.85 19,048.46 37,000 8.11 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 769,357.64 717,864.19 820,614.48 1,244,000 1,528,000
รวมงบดําเนินงาน 6,189,967.64 9,237,744.46 7,796,523.15 20,584,690 22,905,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 46,000 -100 % 0

1.โต๊ะปฏิบัติงาน 0 0 24,000 0 0 % 0

1.โต๊ะประชุม 50,000 0 0 0 0 % 0

2.เก้าอี้ประชุม 36,000 0 0 0 0 % 0
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2.เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 25,000 -100 % 0

2.โต๊ะปฏิบัติงาน 0 0 28,000 0 0 % 0

3.ชุดรับแขก 0 0 25,000 0 0 % 0

3.โต๊ะประชุม 0 90,000 0 0 0 % 0

3.โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว ขาชุบ
โครเมี่ยม พับได้ 

0 0 0 23,000 -100 % 0

4.เก้าอี้ประชุม 0 0 0 90,000 -100 % 0

5.เครื่องโทรสาร 0 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.เครื่องเสียงห้องประชุม 0 0 28,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 15,300 -100 % 0

2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 32,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.เครื่องวัดความดันโลหิต 0 70,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.ตู้เย็น 0 21,000 0 0 0 % 0

3.ตู้แชอาหาร 0 34,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 141/319

162



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 51,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 0 7,800 -100 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 7,500 -100 % 0

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0 0 0 11,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,000 215,000 105,200 327,700 0
รวมงบลงทุน 86,000 215,000 105,200 327,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการจัดงานวันคนพิการสากล 0 0 65,000 0 100 % 65,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 65,000 0 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 65,000 0 65,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6,275,967.64 9,452,744.46 7,966,723.15 20,912,390 22,970,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 27,608,869.81 31,465,816.7 30,443,564.68 54,751,510 52,755,700

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 142/319

163



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริม สนับสนุนและสร้าง
ความรวมมือกับสวนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใน
การจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเป็นระบบ

0 0 0 0 100 % 800,000

1.โครงการสงเสริม สนับสนุนและสร้าง
ความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยาง
เป็นระบบ 

0 0 437,280 0 0 % 0

2.โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 532,020 5.26 % 560,000
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2.โครงการสร้างจิตสํานึกและการจัด
ประกวดแขงขันในการลดปริมาณขยะใน
สวนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 174,600 0 0 0 % 0

3.โครงการสงเสริม สนับสนุน และสร้าง
ชุมชนนํารองและต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็น
แบบอยาง
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 800,000

4.โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนให้เกิด
โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่ง
แวดล้อมอยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 174,600 437,280 532,020 2,960,000
รวมงบดําเนินงาน 0 174,600 437,280 532,020 2,960,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการวาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและ
สาธิตการจัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ

0 0 0 0 100 % 2,400,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 2,400,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 2,400,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 174,600 437,280 532,020 5,360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 174,600 437,280 532,020 5,360,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,306,831 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

0 0 0 0 100 % 1,000,000

01.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 163,472 193,079.75 0 0 % 0
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02.โครงการสงเสริมและแก้ไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

0 176,559 259,004 0 0 % 0

02.โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติด              
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

0 0 0 0 100 % 400,000

03.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม

0 214,670.5 459,257.5 0 0 % 0

03.โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติด              
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)     
                         

0 0 0 400,000 -100 % 0

03.โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติด(หลักสูตรคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด)

0 0 0 0 100 % 750,000

04.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชน อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,700,000

04.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน
และหรือสัตว์เศรษฐกิจ

0 91,755 264,895 0 0 % 0

05.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น

0 0 174,916.36 0 0 % 0
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05.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 200,000

05.โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติด  (หลักสูตรคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด)

0 0 0 750,000 -100 % 0

05.โครงการสงเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น

0 186,776 0 0 0 % 0

06.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat 
Green and Clean City)

0 113,350 0 0 0 % 0

06.โครงการสงเสริมและแก้ไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

0 0 0 0 100 % 400,000

06.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเครือขายเด็ก เยาวชนและ
ครูในโรงเรียนในสังกัด อบจ.

0 0 267,900 0 0 % 0

07.โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชนอําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน   

0 0 0 1,500,000 -100 % 0
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07.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 224,972.5 0 0 % 0

07.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม

0 0 0 0 100 % 2,700,000

08.โครงการปลูกจิตสํานึกการป้องกันการ
ทุจริตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

08.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน
และหรือสัตว์เศรษฐกิจ

0 0 0 0 100 % 200,000

08.โครงการสงเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 1,516,817 0 0 % 0

09.โครงการปลูกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รัก
ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 1,830,000 -100 % 0

09.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,618,154 0 0 % 0

09.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมประชาชนผู้
ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 200,000
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10.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทย

0 0 0 0 100 % 400,000

10.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อําเภอห้วยแถลง ตามรอยพออยูอยางพอ
เพียง

0 0 0 1,693,950 -100 % 0

10.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,314,906.5 0 0 % 0

11.โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว 0 0 0 0 100 % 300,000

11.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอคง

0 0 0 1,736,250 -100 % 0

12.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสง
เสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก 
เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.

0 0 0 0 100 % 300,000

12.โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้
กับประชาชนอําเภอคงในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง

0 0 0 1,362,860 -100 % 0

12.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 141,000 0 0 0 % 0
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13.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นแกบุคลากรครูและนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 743,960

13.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมภูมิปญญา
การทอผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 238,702 0 0 % 0

13.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอบ้านเหลื่อม

0 0 0 1,681,800 -100 % 0

14.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat 
Green and Clean City)

0 0 0 0 100 % 800,000

14.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,083,100 0 0 0 % 0

14.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,565,630 0 0 % 0

15.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 498,058 0 0 % 0

15.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอวังน้ําเขียว

0 0 0 1,074,200 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 150/319

171



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

15.โครงการรณรงค์/สงเสริม/สนับ
สนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและให้ความ
รวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 1,600,000

16.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นแกบุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 475,600 0 0 % 0

16.โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

0 0 0 0 100 % 160,000

17.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat 
Green and Clean City)

0 0 28,655 0 0 % 0

17.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการ
ชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา 0 0 0 1,377,720 -100 % 0

17.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 แหง

0 0 0 0 100 % 688,960

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 151/319

172



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

18.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,604,350 0 0 0 % 0

18.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 179,360

18.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอจักราช

0 0 0 1,684,400 -100 % 0

19.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,603,000 0 0 0 % 0

19.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 800,000

20.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับ
ชีวิตบนวิถีแหงความพอเพียงเพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 56,698 0 0 % 0

20.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,564,680 0 0 0 % 0
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20.โครงการรณรงค์ สนับสนุนและสงเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน

0 0 0 0 100 % 2,400,000

21.โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 2,400,000

21.โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชน อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

0 0 1,628,400 0 0 % 0

22.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการชุมชนต้น
แบบ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 1,656,900 0 0 % 0

22.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอขามสะแกแสง

0 0 0 0 100 % 1,680,000

23.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,751,960 0 0 0 % 0

23.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการชุมชนต้น
แบบอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,658,400
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23.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม

0 0 0 7,699,360 -100 % 0

23.โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิธี ประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอบ้านเหลื่อม)

0 0 1,386,125 0 0 % 0

24.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,741,280 0 0 0 % 0

24.โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชนอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 1,741,600

25.โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชน และประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,663,320 0 0 0 % 0

25.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น

0 0 0 200,000 -100 % 0

25.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอจักราช

0 0 0 0 100 % 1,700,000

26.โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

0 0 403,422 0 0 % 0
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26.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา : ตาม
ศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 1,700,000

27.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระ
ราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

0 0 0 0 100 % 1,700,000

28.โครงการจัดงาน "ของดีเมือง
โคราช@กทม."

0 0 0 1,600,000 -100 % 0

28.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอชุมพวง

0 0 0 0 100 % 1,700,000

29.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 แหง 

0 0 850,830 0 0 % 0

29.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอโนนแดง

0 0 0 0 100 % 1,700,000

30.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000
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31.โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

31.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 223,540 0 0 % 0

32.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น แกบุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 929,950 -100 % 0

32.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี สําหรับประชาชน
ทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา           (อําเภอ
บ้านเหลื่อม)

0 0 0 0 100 % 1,258,000

33.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat 
Green and Clean City) 0 0 0 500,000 -100 % 0

33.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 
อําเภอเมืองยาง

0 0 0 0 100 % 1,700,000
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34.โครงการรณรงค์/สงเสริม/สนับสนุน/  
อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและให้ความ  
รวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

0 0 0 800,000 -100 % 0

36.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 แหง

0 0 0 861,200 -100 % 0

38.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ
.)

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

39.โครงการรณรงค์สนับสนุนและสงเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิต
บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชน์และ
ความสุขของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

0 390,400 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้
กับผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอคง

222,600 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้
กับผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอห้วยแถลง

264,600 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 555,100 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

0 1,439,180 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

0 0 1,695,400 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

0 0 1,096,400 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

0 0 1,694,630 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอ
ห้วยแถลง ตามรอยพออยูอยางพอเพียง

0 0 1,202,630 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดนครราชสีมา

0 82,316 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพติดโรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 2,891,470 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวันตอต้าน
ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

0 0 375,800 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพ
ติดโลก 26 มิถุนายน)

0 180,985 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข)

0 395,659 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด (สนับสนุนการสร้าง
และพัฒนาเครือขายศูนย์เพื่อนใจวัยรุน TO 
BE NUMBER ONE)

0 676,080 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือ
ขายศูนย์เพื่อนใจวัยรุน " TO BE NUMBER 
ONE " (แกนนําเพื่อนใจวัยรุน)

0 457,665 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชนและประชาชนด้าน
การเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,084,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,878,431 16,276,657.5 24,262,792.61 30,681,690 36,360,280
รวมงบดําเนินงาน 11,878,431 16,276,657.5 24,262,792.61 30,681,690 36,360,280

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 11,878,431 16,276,657.5 24,262,792.61 30,681,690 36,360,280
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,878,431 16,276,657.5 24,262,792.61 30,681,690 36,360,280

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1,523,712 0 0 0 0 % 0

2.โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเป็น
เลิศ

0 3,156,924.92 0 0 0 % 0

3.โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเป็น
เลิศ

2,448,963.8 0 0 0 0 % 0
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6.โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นัก
ศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 38 และการแขงขัน
กีฬานักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 18

395,131 0 0 0 0 % 0

7. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบ้านเหลื่อม

197,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,565,306.8 3,156,924.92 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 4,565,306.8 3,156,924.92 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,565,306.8 3,156,924.92 0 0 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่น วิถี
ไทย ประจําปี พ.ศ. 2563)

0 0 0 0 100 % 100,000

02.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

0 0 0 0 100 % 110,000
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03.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9)

0 0 0 0 100 % 50,000

04.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ (วันสามเณร)

0 0 0 0 100 % 50,000

05.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ (วันมาฆบูชา)

0 0 0 0 100 % 50,000

06.โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 550,000

1.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด 
อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญ
ตาง ๆ ของอําเภอภายในจังหวัด
นครราชสีมา  

813,700 0 0 0 0 % 0

10.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) 
      

0 0 0 110,000 -100 % 0

12.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ (วันเข้าพรรษา)      0 0 0 100,000 -100 % 0
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13.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9)    
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

4.โครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

69,000 0 0 0 0 % 0

5.โครงการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม
พระเกียรติ

222,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,105,400 0 0 260,000 910,000
รวมงบดําเนินงาน 1,105,400 0 0 260,000 910,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,105,400 0 0 260,000 910,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี              

0 0 7,659,928.46 0 0 % 0

1.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี

0 0 0 1,000 1,199,900 % 12,000,000
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1.โครงการสงเสริมด้านการทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา

1,046,200 0 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทานท้าวสุ
รนารี ประจําปี 2560

5,958,561.16 0 0 0 0 % 0

2. โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 0 0 480,570 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี

0 7,061,946.87 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 0 0 0 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการทองเที่ยว
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 100,000

3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการทองเที่ยว
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา    

0 0 0 100,000 -100 % 0

4. โครงการงานประเพณีกินเขาค่ําของดี
เมืองสูงเนิน

0 0 1,172,400 0 0 % 0

4.โครงการงานประเพณีกินเขาค่ําของดี
เมืองสูงเนิน

0 0 0 0 100 % 1,350,000

5.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 0 460,500 0 0 0 % 0

8.โครงการงานประเพณีกินเขาค่ําของดี
เมืองสูงเนิน

0 1,033,700 0 0 0 % 0
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9. โครงการจัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ 593,600 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีกินเขาค่ําของดีเมือง
สูงเนิน

247,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยง
กิจกรรมศิลปะนานาชาติ"Thailand 
Biennale,korat 2020"

0 0 0 1,500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,845,361.16 8,556,146.87 9,312,898.46 3,101,000 14,450,000
รวมงบดําเนินงาน 7,845,361.16 8,556,146.87 9,312,898.46 3,101,000 14,450,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญา

0 0 0 2,752,000 -100 % 0

ซอมแซมปรับปรุงทางจักรยานรอบพื้นที่
สวนน้ําบุงตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 
9

0 0 0 7,823,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,575,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,575,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,845,361.16 8,556,146.87 9,312,898.46 13,676,000 14,450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13,516,067.96 11,713,071.79 9,312,898.46 13,936,000 15,360,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 21,490,088.92 23,222,327.03 25,089,281.77 42,086,500 -6.42 % 39,384,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 210,000 237,212.58 229,560 664,000 -2.83 % 645,200

เงินประจําตําแหนง 300,000 300,000 300,000 336,000 0 % 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 4,865,028.39 4,778,820 4,740,000 8,377,400 -48.79 % 4,290,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 12,245,829.65 12,042,285.18 13,892,792.19 26,714,600 3.5 % 27,649,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 1,471,166.49 1,294,551.59 1,391,447.28 2,813,900 -9.96 % 2,533,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 40,582,113.45 41,875,196.38 45,643,081.24 80,992,400 74,838,800
รวมงบบุคลากร 40,582,113.45 41,875,196.38 45,643,081.24 80,992,400 74,838,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 399,560 208,260 0 100 % 700,000

รวมค่าตอบแทน 0 399,560 208,260 0 700,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,716,681.35 4,709,557.2 0 0 0 % 0

1.คาบอกรับวารสาร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

2.คาถายแบบแปลนกอสร้าง 0 0 0 300,000 0 % 300,000
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3.คาจัดทําประกันภัยรถราชการ 0 0 0 740,000 0 % 740,000

4.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง

0 0 0 6,000,000 0 % 6,000,000

5.คาจ้างเหมาการสํารวจโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

0 0 0 500,000 0 % 500,000

5.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง

0 0 4,124,625.87 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 406,062 2,995,628 5,274,699 7,100,000 0 % 7,100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,703,180 5,052,634 5,076,918 8,000,000 -37.5 % 5,000,000

2.คาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับ
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สง
เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์        

0 0 192,320 0 0 % 0

2.โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

0 0 0 1,000,000 100 % 2,000,000

3.โครงการฝึกอบรม ชี้แจง การจัดทําราคา
กลางงานกอสร้างของทางราชการและใช้คา 
K (การทําสัญญาแบบปรับราคาได้)

0 0 50,000 0 0 % 0
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3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานด้านชาง

0 0 0 500,000 0 % 500,000

4.โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง /ผังเมือง
รวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

5.โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน 
ด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการถายโอนงานด้านผัง
เมือง

0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

6.โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมวาด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวม
ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,934,053.3 19,014,620.54 12,920,180.81 122,591,569 -66.63 % 40,903,649

รวมค่าใช้สอย 18,759,976.65 31,772,439.74 27,638,743.68 150,746,569 68,558,649
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 569,002 656,714 2,044,349 1,500,000 0 % 1,500,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 846,896 278,895 296,365 1,160,000 86.21 % 2,160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 234,354 59,884 86,635 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 987,734 2,306,273 1,878,194 6,972,500 45.89 % 10,172,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,866,023 1,920,773 2,372,270 5,000,000 0 % 5,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,023,754 5,057,080 4,339,920 5,980,000 -16.39 % 5,000,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 500,000 0 % 500,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 600,000 0 % 600,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 435,520 969,170 1,618,310 2,103,000 -4.9 % 2,000,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 1,500,000 0 % 1,500,000

วัสดุอื่น 2,664,376 1,019,620 1,545,273 4,400,000 68.18 % 7,400,000

รวมค่าวัสดุ 14,627,659 12,268,409 14,181,316 29,935,500 36,032,500
รวมงบดําเนินงาน 33,387,635.65 44,440,408.74 42,028,319.68 180,682,069 105,291,149

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)

0 0 0 360,000 -100 % 0

01.เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 5 เครื่อง

147,000 0 0 0 0 % 0

01.โต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า 0 419,000 0 0 0 % 0
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02. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง

212,000 0 0 0 0 % 0

02.เก้าอี้เหล็กบุนวม 0 258,000 0 0 0 % 0

02.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา-สี)

0 0 0 120,000 -100 % 0

03.เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 0 0 62,200 -100 % 0

03.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง

105,000 0 0 0 0 % 0

04.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0 0 36,000 -100 % 0

05.ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 71,500 -100 % 0

05.ตู้เหล็ก 2 บาน 0 32,400 0 0 0 % 0

06. ผ้าใบเต้นท์ 250,500 0 0 0 0 % 0

06.เก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน 0 0 0 30,000 -100 % 0

06.เก้าอี้ปรับระดับมีที่วางแขน 0 59,000 0 0 0 % 0

07. เก้าอี้มีพนักพิง 52,700 0 0 0 0 % 0

07.ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 117,000 -100 % 0

08. โต๊ะปฏิบัติงาน 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 5 ชุด 

57,500 0 0 0 0 % 0

08.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 33,000 -100 % 0

09.โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 0 0 0 78,200 -100 % 0
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09.ผ้าใบเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 3 X 
3 เมตร

0 164,000 0 0 0 % 0

1.ตู้เก็บแบบแปลนและแผนที่ 0 0 65,700 0 0 % 0

10. ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 15 
หลัง 

72,000 0 0 0 0 % 0

10.เก้าอี้ทํางานหลังโยกมีที่วางแขน 0 0 0 42,500 -100 % 0

11.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ติดผนัง 

0 0 0 63,000 -100 % 0

12. เครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง 35,000 0 0 0 0 % 0

12.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

0 0 0 47,000 -100 % 0

13. เครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง 356,000 0 0 0 0 % 0

13.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 

0 0 0 51,200 -100 % 0

14.พัดลมไอเย็น ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 50 
ตร.ม.

0 0 0 235,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 19,096,000 -100 % 0

2.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0 0 112,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องพนยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย
หลัง

0 0 0 68,400 -100 % 0

2.หน้าจาน PVC 0 11,400 0 0 0 % 0

3.เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 450 
ลิตร/นาที

0 41,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1. เครื่องอัดอากาศ 0 0 0 450,000 -100 % 0

2. ปมลม  0 0 0 15,800 -100 % 0

2.นั่งร้านเหล็ก 0 58,000 0 0 0 % 0

3. รถยกลาก ขนาด 2.50 ตัน 0 0 0 17,000 -100 % 0

4. รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า 0 0 0 7,500,000 -100 % 0

5. รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 0 0 0 2,900,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01.เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 32 ชอง 
แบบดิจิตอล (Mixer) 

0 0 0 143,000 -100 % 0

02.เครื่องปรับแตงความถี่เสียง ขนาด 31 x 
2 Band (Equalizer) 

0 0 0 20,400 -100 % 0

03.เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง ระบบ
ดิจิตอล (Digital Signal Processor)

0 0 0 45,700 -100 % 0

04.ตู้ลําโพงหลัก ขนาด 230 วัตต์ 0 0 0 79,200 -100 % 0
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05.ลําโพงฝงฝ้าเพดาน ขนาด 30 วัตต์ 0 0 0 48,600 -100 % 0

06.ลําโพงสําหรับห้องควบคุม ขนาด 30 
วัตต์

0 0 0 9,000 -100 % 0

07.ลําโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Column 
ขนาด 40 วัตต์ 

0 0 0 14,600 -100 % 0

08.ลําโพงฮอร์น  ขนาด 30 วัตต์ 0 0 0 7,600 -100 % 0

09.เครื่องขยายเสียงลําโพงหลัก ขนาด 2 x 
1,000 W (Power Amplifier) 

0 0 0 28,300 -100 % 0

1.ไฟพาร์ (LED) 0 68,800 0 0 0 % 0

10.เครื่องขยายเสียงลําโพงห้องควบคุม 
ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) 

0 0 0 11,700 -100 % 0

11.เครื่องขยายเสียงลําโพงฮอร์น ขนาด 
120 W (Power Amplifier) 

0 0 0 7,500 -100 % 0

12.เครื่องขยายเสียงลําโพงฝงฝ้าเพดาน 
ขนาด 360 W (Power Amplifier)

0 0 0 18,600 -100 % 0

13.เครื่องขยายเสียงลําโพงมอนิเตอร์เวที 
ขนาด 240 W (Power Amplifier)

0 0 0 12,400 -100 % 0

14.เครื่องเลน CD/DVD/USB/MP3 0 0 0 3,900 -100 % 0

15.เครื่องเลนและบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 
แบบ USB/SD

0 0 0 7,300 -100 % 0

16.ไมค์ประชุมสําหรับประธาน 0 0 0 13,700 -100 % 0

17.ไมค์ประชุมสําหรับผู้เข้ารวมประชุม 0 0 0 650,000 -100 % 0
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18.ตู้ลําโพงแบบติดผนัง 8X4.5 นิ้ว ขนาด 
240 วัตต์

0 0 0 148,000 -100 % 0

19.เครื่องขยายเสียงตู้ลําโพงติดผนัง 
2chX3,000W 

0 0 0 41,900 -100 % 0

20.ไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับสงสัญญาณแบบ
ไมค์คู

0 0 0 28,300 -100 % 0

21.ไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับสงสัญญาณแบบ
ไมค์เดี่ยว

0 0 0 89,700 -100 % 0

22.ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู UHF 0 0 0 165,600 -100 % 0

23.ชุดสายอากาศภายนอกสําหรับ
ไมโครโฟนไร้สาย แบบลอการิทึม   

0 0 0 23,200 -100 % 0

24.ชุดสัญญาณเสียงเรียกประชุม  0 0 0 4,500 -100 % 0

25.เครื่องเลือกและกระจายสัญญาณ
คอมพิวเตอร์และเสียง

0 0 0 43,600 -100 % 0

26.เครื่องเลือกและกระจายสัญญาณวิดีโอ 0 0 0 27,300 -100 % 0

27.เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ
คอมพิวเตอร์

0 0 0 26,700 -100 % 0

28.เครื่องแปลงสัญญาณ RGB to HDMI 0 0 0 8,500 -100 % 0

29.เครื่องควบคุมการจายไฟ ชุดประชุม 0 0 0 29,800 -100 % 0

3.ไฟบีม 0 127,500 0 0 0 % 0

30.เครื่องควบคุมการจายกระแสไฟฟ้าตู้
แร็ค

0 0 0 25,600 -100 % 0
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31.ไม้ชักฟิวส์แบบ 3 ทอน 0 0 0 24,000 -100 % 0

32.เข็มขัดปีนเสา แบบหนัง 0 0 0 36,000 -100 % 0

33.ชุดรีพีดเตอร์ภายในสํานักงานพร้อมเสา
รอบตัว

0 0 0 55,000 -100 % 0

34.เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์

0 0 0 480,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 นิ้ว

0 0 0 7,300 -100 % 0

02. เครื่องเลือกและแปลงสัญญาณ  0 0 0 28,400 -100 % 0

03. เครื่องนําเสนอข้อมูลแบบไร้สาย 0 0 0 16,800 -100 % 0

04. เครื่องผสมสัญญาณภาพ 4CH HD-SDI 
(Video Switcher/Mixer) 0 0 0 52,000 -100 % 0

05. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 45,500 -100 % 0

06. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 15,300 -100 % 0

07. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  0 0 0 33,700 -100 % 0

08. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  0 0 0 70,200 -100 % 0

09. เครื่องบันทึกภาพกล้อง DVR/NVR 8 
CH

0 0 0 9,200 -100 % 0

1.กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 17,980 0 0 0 % 0
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10. เครื่องควบคุมกล้อง 0 0 0 9,800 -100 % 0

11. กล้อง Speed Dome ความละเอียด 2 
ล้านพิกเซล

0 0 0 66,800 -100 % 0

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 71,250 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. เครื่องเป่าลมร้อน 2,000 วัตต์ 0 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เครื่องตัดหญ้า 0 47,500 0 0 0 % 0

ตู้กดน้ํา 2 ก๊อก (น้ําเย็น)  0 0 0 24,250 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

01. คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 10 ตัน 0 0 0 34,000 -100 % 0

01.สวานเจาะกระแทก 3 ระบบ 0 5,700 0 0 0 % 0

02. จิกซอว์ไฟฟ้า เลเซอร์ 0 0 0 7,000 -100 % 0

03. เครื่องเลื่อย 0 0 0 36,000 -100 % 0

04. เลื่อยโซไฟฟ้า ขนาด 11.5 นิ้ว 0 0 0 5,000 -100 % 0

05. รอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 2 ตัน 0 0 0 22,000 -100 % 0

06. รอกไฟฟ้า 2.0 ตัน 0 0 0 158,600 -100 % 0

07. เครื่องเชื่อมแบบ TIG 220V  0 0 0 23,000 -100 % 0

07.ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 0 15,000 0 0 0 % 0

08. สวานไร้สาย ขนาด 18 V 0 0 0 18,600 -100 % 0
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08.หินเจียรไฟฟ้า 0 4,500 0 0 0 % 0

09. สวานไฟฟ้า ขนาด 450 W 0 0 0 7,200 -100 % 0

09.สวานเจาะแบบไร้สาย 0 11,200 0 0 0 % 0

10. สวานไฟฟ้า ขนาด 230 W 0 0 0 5,340 -100 % 0

10.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 0 6,900 0 0 0 % 0

11. เครื่องตัดโลหะ 0 0 0 12,000 -100 % 0

12. โต๊ะเลื่อยตัดอลูมิเนียมพร้อมมอเตอร์ 0 0 0 45,000 -100 % 0

13. เครื่องยนต์ป่นไฟ 3,000 วัตต์ 0 0 0 58,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ชุดกู้ภัยอาคารสูง 0 0 0 500,000 -100 % 0

2. ชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA 0 0 0 375,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1. กล้องสํารวจแบบประมวลผลรวม 150,000 0 0 0 0 % 0

1.กล้องระดับ 0 238,500 0 0 0 % 0

2. กล้องวัดมุม (Theodolite) พร้อมขาตั้ง
กล้อง

216,000 0 0 0 0 % 0

2.เครื่องชั่ง (Balance) 0 41,000 0 0 0 % 0

3. เครื่อง GPS 130,000 0 0 0 0 % 0

3.เครื่อง CLEGG IMPACT SOIL TESTER 
20 Kg for flexible

0 395,600 0 0 0 % 0
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4. ไม้สต๊าฟ (staff) 7,800 0 0 0 0 % 0

5. หลักขาว - แดง (Pole) 9,600 0 0 0 0 % 0

6. ล้อวัดระยะ (Measuring Wheels) 20,500 0 0 0 0 % 0

6.เครื่องเจาะวัดความหนา CORE 
DRILLING MACHINE

0 115,900 0 0 0 % 0

7. เทปวัดระยะ (Measuring tapes) 11,000 0 0 0 0 % 0

7.เครื่องมือทดสอบความแนนในสนาม 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 44,000 -100 % 0

02.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3 0 0 0 31,500 -100 % 0

03.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 0 0 0 20,000 -100 % 0

04.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

0 0 0 15,000 -100 % 0

05.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2

0 0 0 120,000 -100 % 0

06.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 53,400 -100 % 0
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07.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 272,000 -100 % 0

08.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 

0 0 0 22,000 -100 % 0

09.จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 8,400 -100 % 0

10.ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนาด (42U) 0 0 0 22,000 -100 % 0

11.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 0 16,000 -100 % 0

12.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

0 0 0 152,000 -100 % 0

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7 
เครื่อง

29,050 0 0 0 0 % 0
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3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 5 เครื่อง 

16,250 0 0 0 0 % 0

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 475,500 0 0 0 % 0

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
กระดาษ A3 จํานวน 5 เครื่อง

41,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

1.เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสง
ของสีตีเส้นจราจร 0 0 0 900,000 -100 % 0

2.ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตีเส้น
จราจร 0 0 0 120,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 477,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,467,650 2,644,780 65,700 37,372,090 0
รวมงบลงทุน 2,467,650 2,644,780 65,700 37,372,090 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 76,437,399.1 88,960,385.12 87,737,100.92 299,046,559 180,129,949
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

2.คาตอเติมห้องปฏิบัติงานสวนพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน

497,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนครบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

002.โครงการกอสร้างรั้ว คสล. โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 499,000

003.โครงการกอสร้างหลังคาทางเดิน 
(Cover Way)
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

0 0 0 0 100 % 500,000

004.โครงการกอสร้างเททางเดินรอบอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

0 0 0 0 100 % 425,000

005.โครงการกอสร้างตะแกรงกันนก 
อาคาร 242 ล. พิเศษ
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 500,000
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006.โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ 
(ข้างอาคาร 242 ล. พิเศษ)
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 420,000

007.โครงการกอสร้างรั้ว (ด้านขวาประตู 1) 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 500,000

008.โครงการติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 
(อาคาร 4) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0 0 0 100 % 500,000

009.โครงการกอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
(หน้าอาคาร 3) โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 499,000

010.โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

0 0 0 0 100 % 493,000

011.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนคลองไผวิทยา

0 0 0 0 100 % 465,000

012.โครงการกอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
(เชื่อมตอโครงการเดิม)
โรงเรียนคลองไผวิทยา

0 0 0 0 100 % 460,000

013.โครงการกอสร้างอาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

0 0 0 0 100 % 500,000

014.โครงการติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

0 0 0 0 100 % 400,000
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โครงการกอสร้างสํานักงานองค์การบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาแหงใหม

0 0 0 108,816,232 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23101) 
บ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนสําราญ อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,037,000 -100 % 0

001.โครงการถนน อบจ.นม.11202 ขาม
สะแกแสง - บ้านโนนผักชี อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 6,503,000

002.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19303) 
บ้านขามทะเลสอ-บ้านโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

002.โครงการถนน อบจ.นม.11201 
สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บ้านห้วย หมูที่ 5 
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 9,292,000

003.โครงการถนน อบจ.นม.04309 
เทศบาลเมืองคง - บ้านไร อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 6,542,000
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003.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ
.นม. (19201) บ้านหนองกระโดน หมูที่ 5 
ตําบลบึงอ้อ-บ้านหนองมวง หมูที่ 5 ตําบล
โป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,787,000 -100 % 0

004.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19005) 
บ้านโตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง-บ้านโนน
ตาล หมูที่ 2 ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 885,000 -100 % 0

004.โครงการถนน อบจ.นม.04307 บ้านตา
กิ่ม - บ้านดอนทะแยง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,230,000

005.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19204) 
บ้านบึงอ้อ หมูที่ 1 ตําบลบึงอ้อ-บ้านโตนด 
หมูที่ 3 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,328,000 -100 % 0

005.โครงการถนน อบจ.นม.04201 บ้าน
โนนปอแดง - บ้านโนนเต็ง อําเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,889,000
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006.โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจร 
Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สาย (อบจ.นม.11202
) ขามสะแกแสง –บ้านโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,100,000 -100 % 0

006.โครงการถนน อบจ.นม.13201 บ้านเข
ว้า - บ้านนางรํา อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 7,390,000

007.โครงการถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึง
กระโดน - บ้านดอนยาว อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 9,260,000

008.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อม บ้านหนองหัวฟาน  เขตเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน 
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 860,000 -100 % 0

008.โครงการถนน อบจ.นม.14204 บ้าน
เกานางเหริญ – บ้านโกรกละลาย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,690,000
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009.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (อบจ.นม.11201) สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง-บ้านห้วย หมูที่ 5 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 649,600 -100 % 0

009.โครงการถนน อบจ.นม.15102 สาย
เมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,530,000

010.โครงการถนน อบจ.นม.15205 สาย
เมนที่ 5 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 6,130,000

010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านโนนข้าวตาก   
หมูที่ 9 ตําบลเมืองนาท-บ้านโจด หมูที่ 7 
ตําบลหนองหัวฟาน
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 674,000 -100 % 0

011.โครงการถนน อบจ.นม.15101 สาย
เมนที่ 3 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,470,000

011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว
จราจรหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมูที่ 7 
ตําบลเมืองเกษตร เชื่อมเขตติดตอ บ้านสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบลโนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 493,000 -100 % 0
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012.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
จากบ้านหนองเสากี่     
หมูที่ 5 ตําบลเมืองคง เชื่อมตอ บ้านหมัน 
หมูที่ 1 ตําบลหนองมะนาว  
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 299,000 -100 % 0

012.โครงการถนน อบจ.นม.01210 บ้าน
นากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,094,000

013.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายสําไว ป้องสนาม-  
คลองยายหอม บ้านหนองบง หมูที่ 12 
ตําบลเมืองคง เชื่อม บ้านศรีนิมิตร
ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 458,000 -100 % 0

013.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพลวงน้อย 
หมูที่ 9 ตําบลวังไม้แดง เชื่อม ตําบลหันห้วย
ทราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 1,920,000 0 0 0 % 0

013.โครงการถนน อบจ.นม.01316 บ้าน
ยองแยง – วัดพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,113,000
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014.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ดอนทะบวง หมูที่ 11 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จากโกรกโพธิ์ ถึงเขต ตําบลโนน
แดงและตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

014.โครงการถนน อบจ.นม.01219 สาย
แยก ทล. 2 - บ้านยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 6,855,000

015. โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหิน
คลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล 17 (เชื่อมเขต อบต.ตาจั่น 
อําเภอคง)  หมูที่ 10 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 445,000 -100 % 0

015.โครงการถนน อบจ.นม.22302 บ้าน
ซับตะคร้อ - บ้านหัวทํานบ อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 14,520,000

016. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02101) 
บ้านมาบพิมาน - บ้านตลิ่งชัน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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016.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหลุงประดูพัฒนา หมูที่ 11 ตําบล
หลุงประดู เชื่อม ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,367,000 0 0 % 0

016.โครงการถนน อบจ.นม.08201 บ้าน
แปรง - บ้านหนองกราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 13,660,000

017. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านไผ หมูที่ 4  ตําบลจระเข้หิน เชื่อม
บ้านซับหญ้าคา หมูที่ 14 ตําบลบ้านใหม  
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

017.โครงการถนน อบจ.นม.08305 บ้าน
ห้วย - บ้านหนองบัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,990,000

018. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02305) 
บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

018.โครงการถนน อบจ.นม.08304 บ้าน
ดานนอก – บ้านวัง อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 9,409,000
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019. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02306) 
บ้านซับระวิง - บ้านบอลิง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

019.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง
ขามนาดี หมูที่ 5 สายถนนหมายเลข 202 
ถึง ถนนกรมชลประทาน เชื่อม บ้านหนอง
ขามน้อย ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

02. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22204 ) บ้าน
ใหมอุดม - บ้านพระ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

2,970,000 0 0 0 0 % 0

020. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
บ้านโนนทะยูง หมูที่ 11 
ตําบลหนองขาม-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 
6 ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ชวง
บ้านโนนทะยูง-บ้านหนองหญ้าปล้อง)

0 0 0 11,557,000 -100 % 0
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020.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง
เม็กน้อย หมูที่ 10 สายบ้านหนองเม็กน้อย 
ถึง บ้านโสกงูเหลือม ตําบลขุนทอง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

021. โครงการกอสร้างถนน คสล. สายแยก
โนนขี้เหล็ก บ้านกรูด หมูที่ 8 
ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
เชื่อมเขต บ้านทองหลาง หมูที่ 4 
ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 1,890,000 -100 % 0

021.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน
แก้งสนามนาง หมูที่ 4 ตําบลแก้งสนามนาง 
ถึง บ้านหนองโสมง หมูที่ 3 ตําบลโนน
สําราญ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,800,000

022. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริม
ผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน 
หมูที่ 9 - บ้านโตนด หมูที่ 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมตอ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 306,400 -100 % 0
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022.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล ถนนสายบ้าน
โนนสะอาด หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง - บ้าน
โนนสูง หมูที่ 8 ตําบลสีสุก อําเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,200,000

023. โครงการกอสร้างถนน คสล. สายตูม
น้อย 5 หมูที่ 10 เทศบาลตําบลชุมพวง
- อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,100,000 -100 % 0

023.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมูที่ 5 
 ตําบลพันดุง (สายวัดป่า) เชื่อม ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

024. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07202) 
บ้านดานเกวียน - บ้านกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 8,998,400 -100 % 0
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024.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สาย
หนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด
หมูที่ 4 ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,100,000

025. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08306)
บ้านตะเคียนใหญ-บ้านปราสาท อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 6,000,000 -100 % 0

025.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพันดุงพัฒนาหมู
ที่ 7 เชื่อม บ้านหนองกระโดน หมูที่ 5 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,400,000

026. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
ห้วยจรเข้รุงเรือง หมูที่ 18  ตําบลหินดาด 
เชื่อมบ้านซับสนุน หมูที่ 23 ตําบลห้วยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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026.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสะแกพัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลพันดุง เชื่อม บ้านโนนตาล หมูที่ 8 
ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

027. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด เชื่อมบ้านสระขุด หมูที่ 
14 ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 500,000 -100 % 0

027.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกแขวนพัฒนา  
หมูที่ 8  (สายรอบบ้านโคกแขวนพัฒนา) 
ตําบลพันดุง  อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมตอ
ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

028. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปู
หินคลุก) จากสระน้ํากลางหมูที่บ้าน 
บ้านดอนตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระจรเข้ 
เชื่อม ตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 500,000 -100 % 0
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028.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายหนอง
ไผบ้านบึงขามทะเลสอ หมูที่ 9 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อมถนนทางหลวงสายขามทะเล
สอ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

029. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหัว
ทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อม
บ้านหนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 500,000 -100 % 0

029.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายบ้าน
โคกแฝก (ป่าสัก) หมูที่ 5  ตําบลขามทะเล
สอ เชื่อม เขตเทศบาลขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

030. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองแดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร เชื่อม
บ้านหัวทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 500,000 -100 % 0
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030.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล จากบ้านเหนือ  
หมูที่ 1 ตําบลเมืองนาท ถึง บ้านดานช้าง 
ตําบลขามสะแกแสง   อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

031. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านหนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 
ตําบลหนองกราด เชื่อมบ้านสุขสันต์ หมูที่ 
14 เขตเทศบาลตําบลหนองกราด
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 500,000 -100 % 0

031.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านชี
วึก หมูที่ 1-บ้านหนองโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลชี
วึก อําเภอขามสะแกแสง (เชื่อมตอบ้านโค้ง
สําโรง หมูที่ 4 ตําบลหนองหอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา)

0 0 0 0 100 % 500,000

032. โครงการซอมสร้างถนนหินคลุก บ้าน
เทวานิมิต  หมูที่ 16  เทศบาลตําบล
หนองกราด เชื่อมบ้านหนองขุยคูเมือง หมูที่ 
7 อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 502,000 -100 % 0
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032.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายบ้าน
ดอนสามัคคีหมูที่ 10
ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง-บ้านใหม
โนนทอง หมูที่ 13 
ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

033. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านจะ
บู หมูที่ 9 ตําบลหนองบัวตะเกียด เชื่อม
ตําบลบ้านแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 501,000 -100 % 0

033.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรือ  
หมูที่ 1  ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมตอ
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน  
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

033.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบ้านโนนสะอาด หมูที่ 15 ตําบล
ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านดอนตลุงหว้า หมู
ที่ 10 ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 678,000 0 0 % 0
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034. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านศิลาทอง หมูที่ 10 ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านวังโป่ง หมูที่ 6 
ตําบลบ้านเกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 492,000 -100 % 0

034.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โนนประดู หมูที่ 1 ตําบลพะงาด เชื่อม บ้าน
สระกรวด หมูที่ 2 ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

035. โครงการกอสร้างถนนยกคันดิน (สาย
หัวสระ-หนองกราด)  บ้านหัวสระ 
หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม บ้านหนองกราด หมูที่ 3 
ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

035.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงเรียนบ้านดอนพะงาด หมูที่ 5
 ตําบลพะงาดอําเภอขามสะแกแสง เชื่อม 
บ้านดอนสระจันทร์ 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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036. โครงการกอสร้างถนน คสล. จาก
ตลาดน้อย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า 
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต
.โนนแดง บ้านระหันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,500,000 -100 % 0

036.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โคกน้อยพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบลโนนเต็ง  สายบ้านโคกน้อย
พัฒนา ไปบ้านบะดาวเรือง 
หมูที่ 10 ตําบลหนองบัว อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

037. โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว  หมูที่ 
3 ตําบลดอนยาวใหญ เชื่อม บ้านหนองตา
โล ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,500,000 -100 % 0
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037.โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหิน
คลุกให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล 18 ชวงเชื่อมถนนเข้าหมู
บ้านมะคา 
อบต.ขามสมบูรณ์ ถึงบ้านนายสําเรียง เฉียง
กลาง หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

038. โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 3 บ้านโกรก ตําบลโนน
ตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 บ้านดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

038.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านบุสนวนใน หมูที่ 1 
ตําบลตาจั่น ถึงเขตตําบลขามสมบูรณ์ 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 846,000

039. โครงการซอมสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต บ้านแก หมูที่ 3   ตําบลวังหิน 
เชื่อม ตลาดนาบุญ ตําบลโพนทอง อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 999,000 -100 % 0
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039.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายสําไว ป้องสนาม-คลองยาย
หอมบ้านหนองบง หมูที่ 12 ตําบลเมืองคง 
เชื่อม บ้านศรีนิมิตร ตําบลดอนใหญ อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 430,000

040. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายสมพลไปบ้านนายวิโรจน์ ถึง
ถนนบึงแทน เชื่อม บ้านโนนมะเหลี่ยม 
ตําบลนางรํา อําเภอประทาย บ้านสํา
พะเนียง หมูที่ 7  

0 0 0 1,500,000 -100 % 0

040.โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ
.นม.04302 ชวงบ้านโนนพิมาน หมูที่ 9 
ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,324,000

041. โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 6 บ้านหนองมวง 
ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 5 
บ้านดอนตะหนิน  ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 445,000 -100 % 0
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041.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านแชะ 
หมูที่ 3 ตําบลแชะ   อําเภอครบุรี เชื่อม
บ้านดะแลง หมูที่ 11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,372,000

042. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.09304
)บ้านมะคา - บ้านโตนด อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 7,130,000 -100 % 0

042.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางชุมชน บ้านหนองสะเดา หมู
ที่ 1 ในเขตเทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล 
เชื่อม บ้านโกรกสําโรง หมูที่ 4 ตําบลครบุรี 
เขต อบต.ครบุรี

0 0 0 0 100 % 1,261,000

043. โครงการซอมแซมถนนลาดยางเดิม
โดยการแอสฟลท์ติกคอนกรีต ทับผิวเดิม 
(ชวงที่ 3) สายบ้านมะระ หมูที่ 3 ตําบลดอน
ชมพู ถึง บ้านเพิก ตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,920,000 -100 % 0
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043.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ์  
เชื่อม บ้านดอนกรูด หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

044. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านศรี
สุข หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู  ไป บ้านดอน
เปล้า เชื่อม ทต.ใหม อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 1,670,000 -100 % 0

044.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโกรกสําโรง หมูที่ 4 เขตองค์การ
บริหารสวนตําบลครบุรี เชื่อมชุมชน หมูที่ 1 
เขตเทศบาลตําบลไชยโยง-ไชยวาล ตําบล
ครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,357,000

045. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอน
ชมพู หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู เชื่อม 
บ้านดอนมวง ตําบลใหม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

045.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านอร
พิมพ์ หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ์ เชื่อม บ้านขา
คีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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046. โครงการซอมสร้างผิวจราจรแอสฟลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านมะคา หมูที่ 1 
เทศบาลตําบลมะคา-บ้านห้วยใหญ หมูที่ 3 
ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา (ทต.มะคา ดําเนินการ
รวมกับ อบต.มะคา)

0 0 0 808,995 -100 % 0

046.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไทร หมูที่ 4 
ตําบลลําเพียกอําเภอครบุรี เชื่อม บ้านโป่ง
คอก หมูที่ 14 ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

047. โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจร 
Asphaltic concrete     
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
ถนนสายบ้านดอน หมูที่ 6 
ตําบลจันอัด ถึง บ้านดานคนคบ ตําบลดาน
คล้า อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,980,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 204/319

225



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

047.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนน
หอม หมูที่ 7  ตําบลสระวานพระยา  
อําเภอครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์) 
เชื่อมหมูที่ 12 บ้านเจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

047.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมูที่ 9 ตําบล
ขามสะแกแสง เชื่อม บ้านบุละกอ หมูที่ 10 
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 565,000 0 0 0 % 0

048. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟลท์ติกคอนกรีต   (อบจ.นม.10305) 
บ้านโค้งกระพี้-บ้านคล้า อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,370,000 -100 % 0

048.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201) 
สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บ้านห้วย หมุที่ 5 
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 646,200 0 0 0 % 0
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048.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-
Place Recycline) บ้านโนนทะยูง 
หมูที่ 11  ตําบลหนองขาม-บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมูที่ 6 
ตําบลคลองเมือง  อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 7,135,000

049. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  (อบจ.นม.10307)  
บ้านหนองกระโดน - บ้านดานคนคบ 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 

0 0 0 1,790,000 -100 % 0

049.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คสล
.สายแยกโนนขี้เหล็ก  หมูที่ 8 บ้านกรูด 
ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ถึง
เขต 
หมูที่ 4 บ้านทองหลาง  ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

050. โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้าน
เกรา หมูที่ 11 ตําบลใหม เชื่อม 
บ้านโนนมะกอก ตําบลดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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050.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายไสว-บ้านเขว้า หมูที่ 9 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ 
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

051. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านใหม
ดอนเปล้า หมูที่ 15 ตําบลใหม เชื่อมตําบล
ดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

051.โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดาน จากบ้านหนองยาง
หมูที่ 1 ตําบลหนองยาง-เชื่อมบ้านโนน
เลียบ หมูที่ 2 ตําบลทาช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

052. โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หญ้าคาใต้ หมูที่ 6 ตําบลธารปราสาท เชื่อม 
บ้านสระจันทร์ ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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052.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน   
หมูที่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม-กม.11 ถนน
มิตรภาพ เชื่อมตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 309,000

053. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12205)
บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,374,000 -100 % 0

053.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองบัว-หนองผักแวน บ้านโนนน้อย
พัฒนา หมูที่ 13 เทศบาลตําบลชุมพวง-อบ
ต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

054. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านดอนหัน หมูที่ 8 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย-บ้านสามเมือง 
หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง  อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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054.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเขว้า หมูที่ 7 ตําบลโนนยอ  
อําเภอชุมพวง-บ้านดงหลบ หมูที่ 7 
เทศบาลตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

055. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหว้า (บ้านนางภควดี โหมดนอก 
- เขตบ้านฝาผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

055.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองตะครองใหญ
หมูที่ 5 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง-บ้าน
ใหมปฏิรูป หมูที่ 12 ตําบลโนนรัง  
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

056. โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
อ้อยช้าง หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอ ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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056.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองนาดี
หมูที่ 6 ตําบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู หมูที่ 
7 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

057. โครงการกอสร้าง ถนนลาดยาง บ้าน
เพ็ดน้อย หมูที่ 2 - บ้านโคกเพ็ด หมูที่ 3 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,526,000 -100 % 0

057.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)(
อบจ.นม.07202) 
บ้านดานเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

058. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตะไก้ หมูที่ 7
 ตําบลบัวใหญ เชื่อม บ้านอ้อยช้าง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,478,000 -100 % 0
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058.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านขา
คีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้านดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

059.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านพนาหนองหิน หมูที่ 7 ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้านดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

059.โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ ถนนทางหลวง 202 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

060.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านหนองเม็ก หมูที่ 9  ตําบลดานช้าง ถึง 
บ้านน้ําอ้อม ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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060.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟล
ท์ติก
(สามแยกถนนดานขุนทด-สีคิ้ว บ้านหินหลอ
ง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บ้านหินดาด หมูที่ 1 ตําบลหินดาด  
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,946,000

061.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง 
บ้านรกฟ้า หมูที่ 11 ตําบลดานช้าง 
อําเภอบัวใหญ ถึง ถนนลาดยางสี่แยก บ้าน
หนองไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

061.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านจะ
บู หมูที่ 9 ตําบลหนองบัวตะเกียด  
เชื่อมตําบลบ้านแปรง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

062.โครงการซอมสร้างถนนหินคลุก บ้าน
เทวานิมิตร หมูที่ 16 
เทศบาลตําบลหนองกราด  เชื่อม บ้าน
หนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 
อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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062.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนอง
หว้าเอน จากบ้านหนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง 
บ้านสระไผ หมูที่ 4 ตําบลดานช้าง เชื่อม 
หมูที่ 10 บ้านหนองหว้าเอน ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

063.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้านนางประนอม 
บ้านหนองเครือชุด หมูที่ 7 ตําบลลําคอหงษ์ 
อําเภอโนนสูง  เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมูที่ 5 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

0 1,399,000 0 0 0 % 0

063.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บ้านสํานักพิมาน
หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน เชื่อม บ้านหนอง
แหน หมูที่ 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

063.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12202) 
บ้านดอนคนทา-บ้านโคกกลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,663,000 -100 % 0
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064.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง Cape 
Seal บ้านฝายโบสถ์ 
หมูที่ 2 ตําบลบ้านแปรง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 0 100 % 3,000,000

064.โครงการเสริมผิวทางถนนหินคลุกโดย
ทําผิวทางแบบแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
บ้านอีโค หมูที่ 7 ตําบลหนองแจ้งใหญ ถึง
บ้านโสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,333,000 -100 % 0

065.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ หมูที่ 4 
ตําบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 690,000 -100 % 0

065.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โนนระเวียง หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะเกียด 
ถึง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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066. โครงการกอสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
หนองโจด-บ้านโนนตาลเสี้ยน) 
(คุ้มน้อย) บ้านหนองโจด หมูที่ 9 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อมเขต ตําบลวังโพธิ์
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 800,000 -100 % 0

066.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยาง บ้านทาวังศาล หมูที่ 15 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านห้วยจระเข้ 

หมูที่ 3 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,000,000

067. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด
ยางแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
สาย นม.ถ 262-02 จากสายแยก 
บ้านวังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์  เชื่อม 
บ้านมวง หมูที่ 2 ตําบลชอระกา 
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 4,000,000 -100 % 0
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067.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านโคกผักหวาน
หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม ถนนรวม 
บ้านเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

068. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหาง หมูที่ 9 
ไปศาลาแดง ตําบลโนนเพ็ด เชื่อม บ้าน
โกรกหิน ตําบลหันห้วยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,180,000 -100 % 0

068.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย
หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง เชื่อม บ้านซับ
สําราญ หมูที่ 2 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

069. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมูที่ 3 ตําบลหันห้วย
ทราย อําเภอประทาย เชื่อม บ้านหัวนาคํา 
หมูที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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069.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากตลาด
น้อย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต
.โนนแดง บ้านระหันคาย 
หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 690,000

070. โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองชองแมว 
หมูที่ 2 ตําบลหันห้วยทราย เชื่อม บ้าน
หนองพลวงน้อย หมูที่ 9 ตําบลวังไม้แดง 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,500,000 -100 % 0

070.โครงการกอสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 6
บ้านหนองมวง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนน
แดง หมูที่ 5 
บ้านดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 491,000

071. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13202)
บ้านหนองมวงใหญ - บ้านหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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071.โครงการกอสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 3
บ้านโกรก ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง 
หมูที่ 8 บ้านดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

072. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14305) 
บ้านลําซอ - บ้านโคกสมอ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

072.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านดอนยาว หมูที่ 3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บ้านหนองตาโล
ตําบลโนนแดง ตําบลโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,919,000

073. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14203) 
บ้านโคกศิลา - บ้านหัน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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073.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านนาย
มานะ บ้านแก หมูที่ 3
ตําบลวังหิน  อําเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสี
ดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,200,000

074. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
แปะ หมูที่ 13 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ตําบล
หนองตะไก้ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 5,000,000 -100 % 0

074.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชุด หมูที่ 
7 ตําบลลําคอหงษ์  อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

074.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุงประดูพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลหลุงประดู เชื่อมเขต ตําบล
เมืองพลับพลา อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 1,360,000 0 0 0 % 0
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075. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
โกรกหว้า หมูที่ 11  ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย เชื่อม บ้านหนองแปลน หมู
ที่ 11 ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,950,000 -100 % 0

075.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.10203) บ้านบิ
ง-บ้านเหมต่ํา อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,066,000

076.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หญ้าคาใต้ หมูที่ 6 ตําบลธารปราสาท เชื่อม
บ้านสระจันทร์ ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนน
สูง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

076.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติก บ้านนกออก หมูที่ 10 ตําบลนก
ออก
เชื่อมสี่แยกป้อมตํารวจ บ้านนางเหริญ หมูที่ 
6 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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077. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14308)   บ้าน
นกออก-บ้านหนองหญ้าปล้อง อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,400,000 -100 % 0

077.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยน้อย หมูที่ 5 ตําบลหลุม
ข้าว-บ้านห้วยใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,990,000

078. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบล
สําโรง เชื่อม บ้านไม้เสี่ยว หมูที่ 9 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,600,000 -100 % 0

078.โครงการกอสร้างถนน คสล.(สายห้วย
ใหญ-ดงพลอง) 
จากบ้านห้วยใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 
เชื่อมตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000
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079. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21112)  
บ้านโป่งไทร-บ้านซับสําราญ อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,696,000 -100 % 0

079.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านทาระ
แวก หมูที่ 7 ตําบลบ้านใหม เชื่อม เทศบาล
ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

080. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111)  บ้าน
นา-บ้านขนงพระเหนือ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,023,000 -100 % 0

080.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านจันอัด  หมูที่ 2 ตําบลจันอัด 
เชื่อม บ้านโนนตากลาง หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

081. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21109)  บ้าน
หนองไทร-บ้านวังไทร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,556,000 -100 % 0
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081.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเสลา  หมูที่ 4 ตําบลพลสงคราม 
เชื่อม บ้านดอนมวง หมูที่ 5 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

082. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21205)  บ้าน
ขนงพระกลาง-บ้านโป่งกระสัง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,599,000 -100 % 0

082.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเลียบ
เหมืองบ้านน้อย หมูที่ 6 ตําบลโตนด เชื่อม
ตอเขต บ้านหญ้าปลอก หมูที่ 7
ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,093,000

083. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้าน
จระเข้หิน หมูที่ 1 เทศบาลตําบลจระเข้หิน 
เชื่อมบ้านไผ  หมูที่ 4    ตําบลจระเข้หิน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา              
              

0 0 1,680,000 0 0 % 0

083. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21110)  บ้าน
ทรัพย์เศรษฐี-บ้านกุดโง้ง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,517,000 -100 % 0
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083.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายหนอง
แสง 
หมูที่ 5 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้าน
อ้อยช้าง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 760,000

084. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง Cape 
Seal บ้านโคกสุวรรณ หมูที่ 1ตําบล
มาบกราด เชื่อม บ้านเต็งเตี้ย หมูที่ 12 
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 440,000 -100 % 0

084.โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนน
เมือง หมูที่ 4  
ตําบลโนนจาน - บ้านหนองหาง หมูที่ 10 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 497,000

085. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15308)
บ้านทาหลวง-บ้านกล้วย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0
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085.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เพ็ดน้อย หมูที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย - บ้าน
หนองแสง ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

086. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตําแย หมูที่ 3 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ เชื่อม บ้านสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

086.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน
วังโพน หมู 2 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้านหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

086.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองน้ําใส เชื่อม บ้านหนองไผ หมูที่ 
1 ตําบลหนองหญ้าขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

0 460,000 0 0 0 % 0
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087. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ เชื่อม บ้านซาด หมูที่ 6 
ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

087.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแดงน้อย
หมูที่ 2 สายโคกป่าเตี้ย ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย -
บ้านแฝก หมูที่ 3 ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 748,800

087.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม บ้านห้วยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 480,000 0 0 0 % 0

088. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนน
ตูม ตําบลธารละหลอด เชื่อม 
บ้านหนองโสน หมูที่ 11 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 3,500,000 -100 % 0
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088.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านกุด
จอก หมูที่ 12 ตําบลกุดจอก 
เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

088.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.14305) บ้านลําซอ-บ้านโคก
สมอ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

089. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15206) 
บ้านเมืองที-บ้านธารละหลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 1,760,000 -100 % 0

089.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง จาก
หน้าวัดน้ําอ้อม หมูที่ 11
ตําบลบัวใหญ ถึงเขต ตําบลดานช้าง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

089.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21104) รร.นิคมชลฯ - บ้าน
ซับเศรษฐี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0
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090. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15101) 
สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา  

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

090.โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
ป่าตอง หมูที่ 1
สายบ้านป่าตอง ถึง โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

090.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด  
สาย(อบจ.นม.21102) บ้านซับสวอง - บ้าน
ไร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

091. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15307) 
บ้านวังหิน-บ้านทองหลาง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 1,740,000 -100 % 0

091.โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
ทาเนิน หมูที่ 4 สายโรงฆาสัตว์ เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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091.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21110) บ้านซับเศรษฐี - 
บ้านกุดโง้ง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

092. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01209) 
บ้านพะเนาว์-บ้านโตนด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 5,200,000 -100 % 0

092.โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
คึมมวง หมูที่ 13 ตําบลบัวใหญ สายบ้านคึม
มวง ไป คุ้มสวนผัก เชื่อมตอ เทศบาลเมือง
บัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

092.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.14203) บ้านโคกศิลา-บ้าน
หัน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0
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093. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01219) 
สายแยก ทล.2-บ้านยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 3,099,000 -100 % 0

093.โครงการกอสร้างถนน พร้อมทอระบาย
น้ํา คสล.ถนนข้างโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ) อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 815,000

093.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21301) บ้านคลองยาง - บ้าน
คลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

094. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บ้านหนองออก 
ตําบลจอหอ ถึงบ้านหัวสระ หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,580,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 230/319

251



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

094.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สาย
สระครก-หญ้าคา ตําบลหนองแจ้งใหญ 
อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอ ตําบลหนองบัว
สะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

094.โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
จํานวน 8 ชุด สาย(อบจ.นม.21103) บ้าน
เขาจันทร์หอม – บ้านบุงเตย อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

095.โครงการกอสร้างถนน คสล. บายพาส 
หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 10 บ้านยุ้ง หมูที่ 1 เชื่อม
ตอระหวางตําบลบ้านโพธิ์ กับตําบลตลาด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

095.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลติกคอนกรีต  (สายดาน
ช้าง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) จากบ้านหนอง
ไผงาม –
บ้านขามเตี้ย เชื่อม ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,174,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 231/319

252



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

096. โครงการกอสร้างถนน คสล. เลียบลํา
ตะคองฝ่งทิศใต้ จากบ้านกระทอน 
หมูที่ 8 ถึงบ้านหัวช้าง หมูที่ 1 ตําบลมะเริง 
เชื่อม บ้านทากระสังข์ หมูที่ 8
ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 3,500,000 -100 % 0

096.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านโสกรัง - บ้านหนองบัวสะอาด ตําบล
หนองบัวสะอาด เชื่อม ตําบลหนองแจ้งใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,080,000

097. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์
ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 23 
หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด เชื่อม ตําบลบ้าน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,506,000 -100 % 0

097.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ หมูที่ 4 
ตําบลบ้านเหลื่อม ถึงบ้านหนองกุงน้อย 
ตําบลโคกกระเบื้อง  
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000
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098. โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โนนเพชร หมูที่ 3 ตําบลละหานปลาค้าว - 
บ้านโนนละกอ หมูที่ 1 ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 1,999,000 -100 % 0

098.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ห้วยชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบ้าน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 
1)

0 0 0 0 100 % 500,000

099. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27302)
บ้านเมืองยาง-บ้านกระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 2,117,000 -100 % 0

099.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านวังโพธิ์ 
หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน 
หมู 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้าน
เหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 
2)

0 0 0 0 100 % 500,000
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100. โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 
บ้านปอแดง ตําบลชองแมว เชื่อม 
บ้านหัวขัว หมูที่ 2 ตําบลบ้านยาง อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,992,000 -100 % 0

100.โครงการซอม/สร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  บ้านโกรกหิน หมูที่ 8 
ตําบลหันห้วยทราย เชื่อม บ้านไรอ้อย หมูที่ 
4 ตําบลกระทุมราย  อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,447,000

101. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านหนองนกเป็ด  หมูที่ 9 
ตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บ้านค้อ 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 1,992,000 -100 % 0

101.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.13202) หนอง
มวงใหญ-บ้านหนองกุง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,556,000
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101.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21109) บ้านหนองไทร - 
บ้านวังไทร อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

102. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านอ้อ หมูที่ 13   
ตําบลบ้านยาง เชื่อม ตําบลชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,920,000 -100 % 0

102.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14305) บ้าน
ลําซอ-บ้านโคกสมอ อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

102.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21205) บ้านขนงพระ
กลาง-บ้านโป่งกระสัง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0
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103. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านใหม
สามัคคี หมูที่ 15 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองโก หมู
ที่ 18 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 700,000 -100 % 0

103.โครงการกอสร้างถนนลาดยางบ้านแปะ 
หมูที่ 13 ตําบลตะคุ
อําเภอปกธงชัย เชื่อมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 24 ตําบลหนองตะไก้ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,500,000

103.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย (อบจ.นม.02101) บ้านมาบพิมาน - 
บ้านตลิ่งชัน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

104. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบ้านคลองทุเรียน 
หมูที่ 6 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม บ้านยุปอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:34 หน้า : 236/319

257



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

104.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติก บ้านนกออก หมูที่ 10 ตําบลนก
ออก เชื่อม สี่แยกป้อมตํารวจ บ้านนางเหริ
ญ หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,390,000

104.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด
สาย (อบจ.นม.20302) บ้านสีคิ้ว - บ้าน
หนองไม้ตาย อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,500 0 0 % 0

105. โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุบลพัฒนา 
หมูที่ 14 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว - 
บ้านวังขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

105.โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic concrete บริเวณเส้นบ้าน
บันไดม้า  หมูที่ 4 ตําบลปากชอง เชื่อมบ้าน
ปางแจ้ง 
หมูที่ 5ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,700,000
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105.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย (อบจ.นม.20101) บ้านลาดใหญ - 
บ้านหนองไทร อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

106. โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบ้านคลองบงพัฒนา หมูที่ 
16 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม บ้านโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 2,800,000 -100 % 0

106.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
หนองอีเหลอ หมูที่ 6 ตําบลปากชอง เชื่อม
บ้านหนองใหญ หมูที่ 10 ตําบลจันทึก 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,800,000

106.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย (อบจ.นม.21112) บ้านโป่งไทร - บ้าน
ซับสําราญ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0
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107. โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านกุด
เตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุดน้อย เชื่อม 
บ้านสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 791,000 -100 % 0

107.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง จากคุ้ม
มอหลักหิน หมูที่ 5 ตําบลกลางดง เชื่อม 
ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

107.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell )พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย(อบจ.นม.21206) บ้านบุงเตย - บ้าน
สระน้ําใส อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,500 0 0 % 0

108. โครงการกอสร้างถนน คสล.สายทาง
เชื่อมระหวางบ้านหนองรี  หมูที่ 3 
(ซ.ฟาร์มไก) ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บ้านกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,500,000 -100 % 0
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108.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301) 
บ้านคลองยาง-บ้านคลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,800,000

108.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย (อบจ.นม.25302) บ้านบะใหญ - บ้าน
โคกสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

109. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนน
สระ หมูที่ 15 ตําบลหนองหญ้าขาว เชื่อม 
บ้านหนองไทร หมูที่ 3 ตําบลหนองน้ําใส 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

109.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านภู
ไทพัฒนา หมูที่ 14
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้านซับยาง หมูที่ 11 
ตําบลหนองสาหราย 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,300,000
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109.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
สาย (อบจ.นม.21111) บ้านนา - บ้านขนง
พระเหนือ  อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

110. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหันสามัคคี หมูที่ 4 
ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านหลุม
ปูน หมูที่ 10 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

110.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านมอ
ทรายทอง หมูที่ 10 ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
ศาลเจ้า หมูที่ 12 ตําบลคลองมวง อําเภอ
ปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,100,000

111. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
หนองไผ หมูที่ 1 ตําบลหนองหญ้าขาว 
เชื่อม บ้านไทรงาม หมูที่ 2 ตําบลหนองน้ํา
ใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,735,000 -100 % 0
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111.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านหิน
ดาด หมูที่ 5 ตําบลวังไทร เชื่อมบ้านหนอง
ไทร หมูที่ 11 ตําบลคลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,800,000

112. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านวะ
ยาว หมูที่ 4 ตําบลหนองหญ้าขาว เชื่อม
คุ้มบ้านโคก บ้านหนองแวง หมูที่ 2 ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 456,000 -100 % 0

112.โครงการกอสร้างถนนลาดยางเคพซีล 
จากสี่แยก บ้านทํานบพัฒนา
หมูที่ 3 ทางเข้าบ้านพระงาม หมูที่ 4 ถึง
บ้านหนองตอ ตําบลป่ารังงาม  
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 0 100 % 5,250,000

113. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สาย 
หมูที่ 4 บ้านสุมทุม ตําบลหนองบัวน้อย 
เชื่อม หมูที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตําบลบ้าน
หัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 2,474,000 -100 % 0
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113.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โนนระเวียง สายทิศเหนือ
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะเกียด ถึง ตําบล
กุดพิมาน อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

114. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านวัง
โรงใหญ หมูที่ 7 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านนาตาหน ตําบลหิน
ดาดอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 493,000 -100 % 0

114.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านกุด
พญา หมูที่ 21 ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านป่ารังงาม หมูที่ 3 ตําบลห้วยบง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

115. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย 
ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร หมูที่ 5 
ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมแยก ทช.นม.4059 
บ้านโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 495,000 -100 % 0
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115.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมูที่ 14 ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านหนองกราดน้อย หมูที่ 2 ตําบล
ห้วยบง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

116. โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหวางบ้านหนองเกตุ หมูที่ 4 ตําบลหนอง
น้ําใส ไปบ้านมะคางาม หมูที่ 4 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

116.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมูที่ 14 ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านถ้ําเตา หมูที่ 7 ตําบลห้วยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

117. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปางละกอ หมูที่ 1 ตําบล
กฤษณา ถึง บ้านสุขสําราญ หมูที่ 10 ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 460,000 -100 % 0

117.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ตาล หมูที่ 9 ตําบลสัมฤทธิ์
เชื่อม บ้านดอนแซะ หมูที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 700,000
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118. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปางละกอ  หมูที่ 1 
ตําบลกฤษณา ถึง บ้านลาดอุดม หมูที่ 16 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 460,000 -100 % 0

118.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้าน
ตะบอง หมูที่ 1 ตําบลโบสถ์-
บ้านจารย์ตํารา หมูที่ 5 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

119. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม 
บ้านหนองจอก หมูที่ 5 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 460,000 -100 % 0

119.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง
หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ เชื่อม บ้านไทรโยง 
หมูที่ 14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,800,000
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120. โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้าน
คลองตะแบก หมูที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บ้านกุดชะนวน หมูที่ 4 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 460,000 -100 % 0

120.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากถนน 
ทช.นม.3126 (หน้าศาลยา)
บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา    หมูที่ 12 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย เชื่อม 
บ้านส้ม หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 700,000

121.โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโศก
รวก หมูที่ 7  ตําบลหนองหญ้าขาว เชื่อม 
บ้านหนองแวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

121.โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหญ้าขาว หมูที่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์  
หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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122. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านห้วยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 
ตําบลหนองบัวน้อย อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

122.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมูที่ 11
ตําบลในเมือง - บ้านจํานงค์ภูมิเวช หมูที่ 4 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

123. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองสองห้องผานพนัง   หมูที่ 10 
ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม ตําบลหนองหญ้า
ขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 493,000 -100 % 0

123.โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านละ
หลอด หมูที่ 3   
ตําบลธารละหลอด เชื่อมบ้านโนนสะเดา 
หมูที่ 10  
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,625,000
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124. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านหนองขี้เถ้า ชุมชนอีสานเขียว 
บ้านแผนดินธรรม หมูที่ 16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อม บ้านซับตะเคียน 
หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว (อบต) อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 493,000 -100 % 0

124.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านงิ้วพัฒนา หมูที่ 10
ตําบลทาหลวง เชื่อม บ้านพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,550,000

125.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนรัง หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา 
เชื่อม บ้านห้วยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0

125.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย 
หมูที่ 1 ตําบลกระเบื้องใหญ
อําเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้าน
เตย - เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก 
หมูที่ 15 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 499,000
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126. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โนนประดู หมูที่ 3 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านคายทะยิง หมูที่ 6 
ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 494,000 -100 % 0

126.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต้ เชื่อมบ้านดอนแสนสุข หมูที่ 
3 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 

0 489,300 0 0 0 % 0

126.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โนนกระสัง หมูที่ 6 ตําบลกระเบื้องใหญ  
อําเภอพิมาย สายคลองกระเบื้องไปลําสะ
แทด
เชื่อมบ้านโนนพลกรัง หมูที่ 12 ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 499,000

127. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20304) 
บ้านหนองน้ําใส-บ้านสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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127.โครงการกอสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง
พลวงน้อย หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,000,000

127.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพารักษา บ้านบุ
กระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา เชื่อม ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,550,000 0 0 % 0

127.โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านบุยายแลบ หมูที่ 4 - 
บ้านดงดินแดง หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อมบ้านหนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

0 488,000 0 0 0 % 0

128. โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้าน
หนองโบสถ์ หมูที่ 12 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 500,000 -100 % 0
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128.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางบ้านหลุบทุม หมูที่ 4 ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย เชื่อม บ้านโนน
เมือง หมูที่ 2 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 589,000

129. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  (อบจ.นม.12206) 
บ้านตาลาด-บ้านหนองอ้ายแหนบ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 1,892,000 -100 % 0

129.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ขามป้อม หมูที่ 3 ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บ้านโนนเมือง หมูที่ 4 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

130. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจะบก หมูที่ 3
 ตําบลหนองตาดใหญ เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 7,108,000 -100 % 0
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130.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองจาน หมูที่ 4 ตําบลหนอง
หว้า (บ้านนางภควดี โหมดนอก - เขตบ้าน
ฝาผนัง) 
หมูที่ 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,479,000

131. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18202) 
บ้านตะคองหลง-บ้านโสกแจ้ง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

131.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01208) บ้าน
ตะคองเกา-บ้านหนองกระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

132. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) 
สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก-บ้านนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 6,000,000 -100 % 0
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132.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านทุง
กระโดน หมูที่ 9 ตําบลสีมุม เชื่อม บ้านใหม 
ตําบลบ้านใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สายวัดป่าพิทักษ์ธรรม
ทุงสีมาราม ชวงที่ 2)

0 0 0 0 100 % 1,690,000

133. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองหลักศิลา 
ตําบลเสิงสาง เชื่อม บ้านบอลิง หมูที่ 10 
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา  

0 0 0 3,300,000 -100 % 0

133.โครงการกอสร้างถนน คสล.คลองชล
ประทาน (คลอง 2) ไปทางทิศตะวันออกถึง
เขต  ตําบลจอหอ (บ้านโพนสูง ตําบลหมื่น
ไวย
ถึงบ้านชองอู ตําบลจอหอ) อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

134. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 
ตําบลกุดโบสถ์ เชื่อม บ้านสระตะเคียน หมู
ที่ 1 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา (ตอจาก คสล.เดิม)  

0 0 0 5,637,000 -100 % 0
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134.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.นม.01221) บ้าน
ฝ้าย - บ้านนาตม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

135.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านปฏิรูปที่ดิน หมูที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี 
เชื่อมตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

135.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22302) 
บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทํานบ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 5,106,000 -100 % 0

136. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนฤาษี หมูที่ 12 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อมตอทางหลวงชนบท 
นม.3041 บ้านทับสวาย หมูที่ 1 ตําบลทับ
สวาย อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

136.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนทอง หมูที่ 9 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านวัด หมูที่ 9 
ตําบลเทพารักษ์ อําเภอคง จัหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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137. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านโนนทอง  หมูที่ 3 
ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม บ้านตาดอน หมู
ที่ 7 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

137.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายในเมืองบ้านใหมสามัคคี 
หมูที่ 16 ตําบลในเมือง - บ้านสระงาม หมู
ที่ 12 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

137.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมูที่ 12 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้านรกฟ้า 
หมูที่ 11 ตําบลดานช้าง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 494,200 0 0 0 % 0

138.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านซาด หมูที่ 6 
ตําบลชีวาน-บ้านโนนเสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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138.โครงการขุดลอกคลองตาดอน บ้าน
โนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บ้านตาดอน หมูที่ 7 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

139. โครงการกอสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านชลประทาน หมูที่ 14 
ตําบลกลางดง เชื่อม บ้านธารมงคล ตําบล
หนองน้ําแดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 6,000,000 -100 % 0

139.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ขาม หมูที่ 7 แยก ศพด.หนองขาม 
ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย - บ้านเขว้า หมูที่ 
8 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

140. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แอ
สฟลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.9 
ธนะรัชต์ผานศึก - วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ําเขา
วง) บ้านหนองน้ําแดง หมูที่ 1
ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 3,000,000 -100 % 0
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140.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองจิก หมูที่ 6 ตําบลโบสถ์ 
อําเภอพิมาย - บ้านวัดจันทร์ หมูที่ 4 ตําบล
ประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

140.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน หมูที่ 2 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอ
พล จังหวัดขอนแกน  

0 117,700 0 0 0 % 0

141. โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านภู
ไทพัฒนา หมูที่ 14  ตําบลวังไทร เชื่อม 
บ้านซับยาง หมูที่ 11 ตําบลหนองสาหราย 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,300,000 -100 % 0

141.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมูที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อมตอ
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,490,000
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142. โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  บ้านซับสวอง 
หมูที่ 6 ตําบลขนงพระ เชื่อม ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 6,100,000 -100 % 0

142.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหน้า
วัดลองตอง ถึงเขตบ้านโตนด 
หมูที่ 2 เส้นทุงนา (บายพาส) บ้านบูรณ
พาณิชย์ หมูที่ 3 ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,470,000

143. โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านขนงพระใต้ 
หมูที่ 2 ตําบลขนงพระ เชื่อม ตําบลหนอง
น้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,610,000 -100 % 0

143.โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 
บ้านบุพัฒนา ตําบลตลาด(ตอถนนสายตรง
ทางขวาง เชื่อม บ้านหนองกระดังงา หมูที่ 
15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,040,000
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144. โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (อบจ.นม.01312) บ้านวัดเลียบ - 
บ้านพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 8,371,000 -100 % 0

144.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคํา หมูที่ 
5 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อม
บ้านโนนพฤกษ์ หมูที่ 2  
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

145. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01204) 
บ้านโคกไผน้อย - บ้านนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 6,617,000 -100 % 0

145.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายสระ
หนองจิก หมูที่ 2 ตําบลสัมฤทธิ์(เลียบลําน้ํา
มูล) อําเภอพิมาย เชื่อมลําเชิงไกร บ้านส้ม 
หมูที่ 2  
ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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146. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  (อบจ.นม.26203) 
บ้านชุมชนพัฒนา - บ้านหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 16,712,000 -100 % 0

146.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้าน
ขอยงาม หมูที่ 4 ตําบลดงใหญ ถึง
บ้านกระชอน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

147. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15205) 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 4,000,000 -100 % 0

147.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬาลิ
ปตพัลลภ บ้านบุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุด
ซา 
เชื่อมตอบ้านบึงประเสริฐ หมูที่ 8 ตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,850,000
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147.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.02102
  บ.เทพนิมิตร – บ.ประดูงาม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 368,000 0 0 % 0

148. โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.15102)  
สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

148.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางจาก
ถึงถนนพลกรังบ้านละลมเหนือ หมูที่ 15 
ตําบลพุดซา เชื่อมตอบ้านตาท้าว หมูที่ 6 
ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000
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148.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.02203
  บ.อรพิมพ์ – บ.พนาหนองหิน อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

149. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  (อบจ.นม.01203) 
บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

149..โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 
8 ต้น สาย อบจ.นม.02204  
บ.สระวานพระยา – บ.หัวทํานบ อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0
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149.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสาย
โคกกรวด-หนองนมนาง  (ชวงบ้านโป่ง
แมลงวัน) หมูที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน ตําบล
โคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม บ้านตะคุ หมูที่ 1 ตําบล
ตะคุ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,650,000

150. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205) 
บ้านหนองพลวงใหญ - บ้านหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,193,000 -100 % 0

150.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01211) บ้าน
หนองไทร-บ้านโกรกเดือนห้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

150.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.02305 
 บ.หนองสะแก – บ.หนองหินโคน อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 263/319

284



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

151. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01207) 
บ้านโพธิ์เตี้ย - บ้านพลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,990,000 -100 % 0

151.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01222) บ้าน
โกรก-ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

151.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.02306  
บ.ซับระวิง – บ.บอลิง อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

152. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01313) 
บ้านหนองออก - บ้านหัวสระ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 816,000 -100 % 0
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152.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสีมุม หมูที่ 7 ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล-บ้านบึง
สมบูรณ์ 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)

0 0 0 0 100 % 500,000

152.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.02307
  บ.แชะ – บ.โนนกลาง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

153. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315) 
บ้านโคกกรวด - บ้านหนองนมนาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 4,067,000 -100 % 0

153.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01206) บ้าน
ใหม - บ้านหนองเป็ดน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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153.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.03201  
บ.สระประทีป – บ.หนองกก อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

154. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01316) 
บ้านยองแยง - วัดพนมวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 889,000 -100 % 0

154.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01218) บ้าน
สะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

155. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01223) 
บ้านเสาหงษ์ - บ้านนากลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 3,040,000 -100 % 0
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155.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบึงรี หมูที่ 
2 ตําบลหนองไขน้ํา เชื่อม บ้าน
หนองกระดังงา หมูที่ 15 ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

156. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02204) 
บ้านสระวานพระยา - บ้านหัวทํานบ อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

156.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27302) บ้าน
เมืองยาง-บ้านกระเบื้องนอก อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,093,000

157. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04305) 
โครงการศึกษาทดลองแก้ปญหาดินเค็ม 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 466,000 -100 % 0

157.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27303) บ้าน
หนองสะแก-บ้านเมืองยาง อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,343,000
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158. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04306) 
บ้านตะโก - บ้านชอระกา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

158.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบลโนน
รัง-บ้านโนนซาด หมูที่ 18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

159. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04307) 
บ้านตากิ่ม - บ้านดอนทะแยง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 617,000 -100 % 0

159.โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 
บ้านหนองมะเขือใหญ ตําบลชองแมว เชื่อม 
บ้านหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,990,000

160. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04308) 
บ้านงิ้ว  - บ้านโนนแดง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0
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160.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านอ้อ หมูที่ 13 ตําบลบ้านยาง 
เชื่อม ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 994,000

161. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04309) 
เทศบาลเมืองคง - บ้านไร อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0

161.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านหนองนกเป็ด หมูที่ 9 ตําบล
บ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อมบ้านค้อ ตําบลโคกสะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 1,990,000

162. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07301) 
บ้านโคกวังวน - บ้านขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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162.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มครอง หมูที่ 15 
ตําบลครบุรีใต้ เชื่อมบ้านดอนแสนสุข หมูที่ 
3 ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

0 485,600 0 0 0 % 0

162.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านยุบ
อีปูน หมูที่ 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
ถึงตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

163. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07306) 
แยกทางหลวง 2017 - บ้านหนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

163.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้าน
หนองไม้แดง หมูที่ 13 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว ถึงตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

164. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07207) 
ทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านคลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 786,600 -100 % 0
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164.โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลท์ติกคอนกรีต  สายบ้าน
คลองบงพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึง บ้านยุบอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,000,000

165. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08305) 
บ้านห้วย - บ้านหนองบัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

165.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านคลองไทร หมูที่ 9 ตําบล
ไทยสามัคคี เชื่อม ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

166. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12204)
 หนองหญ้าปล้อง - บ้านดานช้าง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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166.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านทุงพนมวัง หมูที่ 12 ถึงบ้านทาข้าม หมู
ที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม บ้านวะภูแก้ว ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,156,800

167. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13304) 
บ้านไรอ้อย - บ้านหันห้วยทราย  อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 900,000 -100 % 0

167.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโคก
สะอาด หมูที่ 12 ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บ้าน
ถนนนาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 538,000

167.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริม
ผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน หมูที่ 9 - บ้าน
โตนด หมูที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 293,300 0 0 0 % 0
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168. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13305) 
บ้านทุงมน - บ้านสําโรง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 664,000 -100 % 0

168.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายทาง
เชื่อมระหวางบ้านทับม้า หมูที่ 10 ตําบลสี
คิ้ว-บ้านมอดินแดง หมูที่ 6 ตําบลหนอง
หญ้าขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

169. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13306) 
บ้านกระทุมราย - บ้านโนนหญ้านาง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 900,000 -100 % 0

169.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดน้อย เชื่อมบ้านสุชัย
พัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

170. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13307) 
บ้านบึงกระโดน - บ้านดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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170.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหัน
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บ้านเหมือดแอ หมูที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

170.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.07208  
บ.ปอพราน – บ.หัวสะพาน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 489,500 0 0 % 0

171. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15204) 
บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

171.โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายหมู
ที่ 4 บ้านสุมทุม ตําบลหนองบัวน้อย เชื่อม
หมูที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 805,200
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171.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 4 ต้น 
สาย อบจ.นม.07207  ทางหลวงหมายเลข 
224 – บ.คลองกลาง
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 244,000 0 0 % 0

172. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17308) 
บ้านลิ้นฟ้า - บ้านทาสวนยา อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

172.โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนเลียบ
คลองชลประทาน เชื่อม ระหวาง องค์การ
บริหารสวนตําบลมิตรภาพ เทศบาลเมืองสี
คิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว และองค์การบริหารสวนตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000
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172.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.07306  แยกทางหลวง 2017
– บ.หนองทองคํา

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

173. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309) 
บ้านหนองหว้า - บ้านหนองขาม อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

173.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนน
เสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดน้อย เชื่อม บ้านหัน 
หมูที่ 1 ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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173.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.07305  บ.ดานเกวียน – บ
.กุดจอกใหญ
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 367,500 0 0 % 0

174. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17210) 
บ้านขุนละคร - บ้านหนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 3,600,000 -100 % 0

174.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านไก
เสา หมูที่ 10 ตําบลกุดน้อย เชื่อม บ้าน
หนองรี  หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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174.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.07203  บ.หนองหญ้าปล้อง 
– บ.กุดจอกน้อย
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

175. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20305) 
บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

175.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปางละกอ หมูที่ 1 ตําบล
กฤษณา ถึง บ้านสุขสําราญ หมูที่ 10 ตําบล
ดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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175.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.07202  บ.ดานเกวียน – บ
.กอก
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

176. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301) 
บ้านคลองยาง - บ้านคลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 900,000 -100 % 0

176.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปางละกอ หมูที่ 1 ตําบล
กฤษณา เชื่อม บ้านลาดอุดม หมูที่ 16 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

176.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.07301  บ.โคกวังวน – บ.ขี้
ตุน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0
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177. โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23203) 
บ้านนาแค  - บ้านหนองขามดี อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0

177.โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญ้าขาว เชื่อม 
บ้านหนองแวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,900,000

178. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32202) 
บ้านโนนหมัน  - บ้านมะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0

178.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้าน
หนองโบสถ์ หมูที่ 12 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อ
บ้านวังโรงน้อย หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

179.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนรัง หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา 
เชื่อม บ้านห้วยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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179.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.06203  บ.โคกหนองโสน ม
.2,3 อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

180.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองขี้เถ้าชุมชนอีสานเขียว บ้านแผนดิน
ธรรม  หมูที่ 16 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม 
บ้านซับตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 650,000

180.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.06202  บ.หนองขาม – บ
.คลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

181.โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บ้านถนนหัก หมูที่ 9 - บ้าน
โนนเมือง หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง บ้านหนอง
เรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาลตําบลสีดา) อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,000,000
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181.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.06201  บ.หินโคน – บ
.หนองขาม อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

182.โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บ้านหินแห หมูที่ 8 ตําบลสี
ดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมูที่ 5 ตําบลหนอง
ตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

183.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟลท์คอนกรีต จากบ้านหนองพลวง หมู
ที่ 10 ตําบลโพนทอง-บ้านหนองอ้ายแหนบ 
หมูที่ 8 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

184.โครงการกอสร้างถนนผิวแอสฟลท์ติก 
สายบ้านโนนสําราญ หมู 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บ้านเมืองสูง หมู 8 ตําบลหนองตาด
ใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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185.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18206) บ้าน
หนองตะไก้-บ้านดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,500,000

186.โครงการถนนบ้านหนองขนาก หมูที่ 5 
ตําบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู
ที่ 2 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,581,000

187.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองสนวนพัฒนา หมูที่ 17-บ้าน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6 ตําบลกุดโบสถ์ อําเภอ
เสิงสาง

0 0 0 0 100 % 1,851,000

188.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์ 
เชื่อมบ้านวังคล้า ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 568,000

189.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซับหวาย หมูที่ 4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อม บ้านสวรรค์วารี หมูที่ 9 ตําบล
หนองตะไก้ 
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,000,000
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190.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระมะคา หมูที่ 2 ตําบลหนอง
ไม้ไผอําเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านแชะ 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

191.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเกา หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ 
เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

192.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระซาง หมูที่ 5 ตําบลไทย
เจริญ-บ้านปรางค์ประเสริฐ หมูที่ 7 ตําบล
บ้านใหม 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

193.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไม้ไผแสนสุข หมูที่ 9 
ตําบลหนองไม้ไผ เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

193.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.13201  บ.เขว้า ม.6 – บ.นาง
รํา อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0
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194.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นาตะคุ หมูที่ 6 ตําบลงิ้ว ถึงบ้านซาเลือด 
หมูที่ 3 ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,200,000

194.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.13202 บ.หนองมวงใหญ – บ
.หนองกุง อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

195.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเชื่อมระหวางบ้านซาเลือด 
หมูที่ 3 ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านหินโคน หมูที่ 
14 ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 1,000,000

195.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.13203  บ.ดอนมัน – บ
.ละเลิงเหิน อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0
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196.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทับสวายพัฒนา หมูที่ 2 ตําบล
ทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ 
บ้านหนองโสน 
หมูที่ 4 ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

196.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.13304  บ.ไรอ้อย – บ.หัน
ห้วยทราย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

197.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนทอง หมูที่ 3  ตําบล
เมืองพลับพลา เชื่อม บ้านหนองมวงหวาน 
หมูที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

197.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 4 ต้น 
สาย อบจ.นม.13305  บ.ทุงมน – บ.สําโรง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 243,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 286/319
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198.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08305) บ้าน
ห้วย-บ้านหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 7,437,000

199.โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.26201) ดาน
ขุนทด-หนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 8,820,000

200.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ชวงหน้าวัดปทุมวนาราม บ้าน
หนองหาง หมูที่ 10 ตําบลบัวลาย ถึง บ้าน
โนนแดง หมูที่ 3 
ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 351,000

201.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลท์ติก
คอนกรีต จากร้านศิวิไล หมูที่ 1 ตําบลบัว
ลาย - บ้านโนนดู หมูที่ 2 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,649,000

201.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.14202  บ.พระบึง – บ.พัด
ทะเล อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0
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202.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

0 0 0 0 100 % 188,000

202.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.14204  บ.เกานางเหริญ – บ
.โกรกละลาย อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

203.โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
ห้วยแก้ว หมูที่ 9 ตําบลภูหลวง อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท หมาย
เลข นม.1021 ไปตําบลมะเกลือเกา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,230,000

204.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอ
สฟลท์ติก สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู๋ที่ 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บ้าน
โคกเพ็ด หมูที่ 2 ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

205.โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บ้านมะคาพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 288/319
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206.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนครบุรี อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

207.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอบ้านพักครู) โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

0 0 0 0 100 % 438,000

207.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.14010  บ.โคกสะอาด ม.1 บ
.บุชะอม ม.4 อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 304,500 0 0 % 0

209.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.14012  บ.หนองตะแบก – บ
.หนองประดู อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

210.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15103  สายเมนที่ 1 อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0
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211.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15204  บ.หนองปรือ – บ.ดง
ใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

212.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15205  สายเมนที่ 5 อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

213.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.15206  บ.เมืองที  บ.ธารละ
หลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 366,000 0 0 % 0

214.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15207  บ.วังหิน – บ
.ทองหลาง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 290/319

311



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

217. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15310  บ.ตําแย – บ.วัด
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

220. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.18203  สุขาภิบาลสูงเนิน – 
โบราณสถานวัดธรรมจักร
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 367,500 0 0 % 0

221. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.18204  สุขาภิบาลสูงเนิน – 
ปราสาทหินเมืองแขก
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 307,000 0 0 % 0
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222. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.18205  บ.กุดจิก – บ.โนนคา
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 367,500 0 0 % 0

223. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.18206  บ.หนองตะไก้ – บ
.คอนกอก
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

224. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.18307  บ.บุใหญ – บ.นาตะ
โครก
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 367,500 0 0 % 0
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225. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.18008  ทางเข้าปราสาท
เมืองแขก
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 367,500 0 0 % 0

226. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.18009  สายยุทธศาสตร์  บ
.กุดจิก – บ.นากลาง
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

227. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.18010  บ.โนนคา
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 306,500 0 0 % 0
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228. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.18011  บ.โนนคา – บ
.โคกกระพี้
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

229. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.18012  บ.โนนคา – บ.หนอง
หอย
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 306,000 0 0 % 0

230. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.18013  บ.บุใหญ – บ
.สุขาวดี
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0 306,000 0 0 % 0
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231. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10301  บ.โคกสะอาด – บ
.ขามเฒา
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

232. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10202  บ.ดานคนคบ – บ
.ปากทางเทศบาล
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

233. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต้น 
สาย อบจ.นม.10203  บ.บิง – บ.เหมต่ํา
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 428,000 0 0 % 0
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234. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10204  บ.กลึง – บ.หนอง
สะแก
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

236. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10206  มิตรภาพ – บ.หนอง
โจด
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

237. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.10307  บ.หนองกระโดน – 
บ.ดานคนคบ
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 366,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 296/319
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238. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.10308  เทศบาลโนนสูง – บ
.สระพรวน
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 366,000 0 0 % 0

239. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.10309  บ.ดงพลอง – 
เทศบาลมะคา
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 366,500 0 0 % 0

240. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10310  บ.บิง – บ.จันดุม
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 297/319
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241. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.10311  บ.ถนนถั่ว – บ.บิง
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

242. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 4 ต้น 
สาย อบจ.นม.10312  บ.มะรุม – บ.มะคา
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 243,000 0 0 % 0

243. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15102  สายเมนที่  4  
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 298/319
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244. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.15101  สายเมนที่  3  
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

245. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.12203  บ.ป่าตอง – บ.หลุบกุ
ง  
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 487,500 0 0 % 0

246. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 6 ต้น 
สาย อบจ.นม.12207  บ.กรวย – บ.เสมา
ใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 366,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 299/319
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247. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.25301  บ.บุตะโก – บ.หนอง
ไม้สัก
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,000 0 0 % 0

248. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.25303  แยก ทล.304 – บ
.ซับก้านเหลือง
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 490,500 0 0 % 0

249. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.25304  บ.วังน้ําเขียว – บ
.ตลิ่งชัน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 304,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:35 หน้า : 300/319
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250. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.16101  บ.เจริญผล – บ
.สระแก้ว
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

251. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.16202  บ.หนองเครือ – บ
.ห้วยแคน
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 487,000 0 0 % 0

252. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์   
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.16203  บ.หนองแสง – บ
.หนองมวง
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 304,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 301/319
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254. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.16005  บ.หนองจิก – บ
.ปรางค์
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 304,500 0 0 % 0

255. โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
(LED Street Light Solar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.16006  บ.โนนสุวรรณ – บ
.โนนเสมา
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 304,000 0 0 % 0

257.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.22204  บ.ใหมอุดม – บ.พระ 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 302/319
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258.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.22303  บ.ซับตะคร้อ – บ.ทา
ตะแบก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

260.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต้น 
สาย อบจ.นม.22201  บ.ไทยเจริญ – 
โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 428,000 0 0 % 0

261.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.12208  บ.หนองแจ้งใหญ – 
บ.อีโค อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 486,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 303/319
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262.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.20304  บ.หนองน้ําใส – บ
.สงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 489,000 0 0 % 0

265.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.19101  บ.หนองกระโดน – 
บ.หนองมวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,500 0 0 % 0

266.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.19202  บ.หนองคู – บ.โป่ง
สุริยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 304/319
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267.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.19303  บ.ขามทะเลสอ – บ
.โนน อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

268.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.19005  บ.โตนด  ม.3  ต.พัน
ดุง – บ.โนนตาล  ม.2 อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 490,000 0 0 % 0

270.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.32204  บ้านหนองโจด – 
บ้านโนนมันเทศ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 305/319
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271.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ต้น 
สาย อบจ.นม.32203  บ้านดานกะตา – 
บ้านโสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 304,000 0 0 % 0

273.โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ต้น 
สาย อบจ.นม.32301  บ้านโนนเลียบ – 
บ้านหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 488,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว
จราจรลาดยางแอสฟลท์ติกคอนกรีต บ้านคู
เมือง หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร ถึงบ้านงิ้ว 
ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,870,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

001.โครงการถนน อบจ.นม.10305 บ้าน
โค้งกระพี้ - บ้านคล้า อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 8,040,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:03:36 หน้า : 306/319
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002.โครงการถนน อบจ.นม.21104 รร
.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 9,159,000

003.โครงการถนน อบจ.นม.21109 บ้าน
หนองไทร - บ้านวังไทร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,155,000

004.โครงการถนน อบจ.นม.21110 บ้าน
ทรัพย์เศรษฐี - บ้านกุดโง้ง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 10,079,000

005.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระกรวด หมู
ที่ 2 ตําบลโนนเมือง-เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ 
หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

006.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริม
ผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน
หมูที่ 9-บ้านโตนด  หมูที่ 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมตอตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 305,000

007.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32202) 
บ้านโนนหมัน-บ้านมะดัน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 3,186,000
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008.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปู
หินคลุก) จากสระน้ํากลางหมูที่บ้าน บ้าน
ดอนตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระจรเข้
เชื่อมตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

009.โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  บ้านมะคา-บ้านโตนด 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 4,000,000

010.โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บ้าน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 - บ้านตะกุดขอน ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 931,000

011.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด
ยางแอสฟลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement in-Place Recycling สาย 
นม.ถ.262-02 
จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวัง
โพธิ์ เชื่อม บ้านมวง
หมูที่ 2 ตําบลชอระกา อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,250,000
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012.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังโพธิ์  
หมูที่  2  ตําบลวังโพธิ์ - เขตบ้านดอนตะหนิ
น  หมูที่  2  ตําบลโคกกระเบื้อง  อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

013.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์ผานศึก-วชิราฯ 
(สายข้างวัดถ้ําเขาวง) 
บ้านหนองน้ําแดง หมูที่ 1 ตําบลหนองน้ํา
แดง เชื่อมตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

014.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายแยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ บ้าน
หนองน้ําแดง หมูที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม ตําบลหมูสี และ
ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,300,000

015.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205)  บ้าน
หนองพลวงใหญ-บ้านหนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,000,000
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016.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
ขาม หมูที่ 7 ตําบลสีสุก - บ้านโกรกไม้แดง 
หมูที่ 9 ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

017.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 226 (เขตเทศบาล
ตําบลจักราช) -บ้านโนนงิ้ว หมูที่ 13 ตําบล
จักราช  อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

018.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากเขต
เทศบาลตําบลจักราช - บ้านหนองพลวง  
หมูที่ 8 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

019.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จาก
บ้านโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลหนองขาม - บ้าน
โนนตาพรม  หมูที่ 10 ตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

020.โครงการปรับปรุงกั้นผนังห้องสํานัก
งานอาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน (ใต้ถุน
โลง) โรงเรียนบ้านใหมพิทยา

0 0 0 0 100 % 500,000

021.โครงการปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนครบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

022.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0 0 0 100 % 500,000
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023.โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโดม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0 0 0 100 % 500,000

024.โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

0 0 0 0 100 % 410,000

025.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 
แบบกรมสามัญศึกษา 208 มี 8 ห้องเรียน 
(ทาสี) โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0 0 0 100 % 355,000

026.โครงการปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

0 0 0 0 100 % 410,000

027.โครงการปรับปรุงถนนภายในสํานัก
การชาง อบจ.นม. สํานักการชาง องค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตําบลมะ
เริง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 2,860,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,467,000 9,198,300 47,180,000 484,737,227 449,718,800
รวมงบลงทุน 3,467,000 9,198,300 47,180,000 484,737,227 449,718,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,467,000 9,198,300 47,180,000 484,737,227 449,718,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 79,904,399.1 98,158,685.12 134,917,100.92 783,783,786 629,848,749
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริมการพัฒนาผู้นําชุมชน
ด้านการเกษตร

0 129,760 91,867 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 129,760 91,867 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 129,760 91,867 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 129,760 91,867 0 0
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับ
สวนราชการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟืนฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหลงน้ํา ลุมน้ํา
ลําคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

0 0 0 1,000,000 -20 % 800,000

2.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ
การอนุรักษ์ฟืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 500,000 380 % 2,400,000

3.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ
การอนุรักษ์ฟืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 7,175 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 7,175 0 1,500,000 3,200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 7,175 0 1,500,000 3,200,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01.โครงการขุดลอกลําห้วยโป่งยายชีตอน
บน บ้านเทพประทานพร หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม บ้านชุมชนพัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

02.โครงการขุดลอกลําห้วยลําละเลิง บ้าน
โนนลาว หมูที่ 6 ตําบลลําคอหงษ์ เชื่อมตอ 
บ้านโนนขุนกัน บ้านปราสาท หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 442,000

03.โครงการขุดลอกลําชะเนียง บ้านสะพาน 
หมูที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ เชื่อมตอ  บ้าน
หนองนา หมูที่ 9 ตําบลพลสงคราม อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 409,000

04.โครงการขุดลอกคลองใหม บ้านหนอง
นมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพยอม อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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05.โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา บ้านหนอง
นมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพะยอม อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

06.โครงการขุดลอกคลองลําซอ ตลอดทั้ง
สาย จากตําบลตะคุ เชื่อม ตําบลเมืองปก  
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

07. ขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมูที่ 4 
ตําบลวังหมี - บ้านวังขอน หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

08.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ  พร้อม
กอสร้างทํานบดินกั้นน้ํา บ้านบุตะโกเมือง
ใหม หมูที่ 19 ตําบลวังหมี ถึงบ้านโคกสันติ
สุข หมูที่ 9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

09.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ  พร้อม
กอสร้างทํานบดินกั้นน้ํา บ้านไทรทอง หมูที่ 
7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมูที่ 
9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000
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10.โครงการขุดลอกลําละหลอด (วัดนาแซง) 
บ้านโนนโพธิ์ หมูที่ 13 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 498,000

11.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อม
กอสร้างทํานบดินกั้นน้ํา บ้านคลองทราย  
หมูที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 500,000

12.โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งชลประทาน 
บ้านทับสวายพัฒนา หมูที่ 2 บ้านสระทอง 
หมูที่ 7 ตําบลทับสวาย บ้านตะไก้ หมูที่ 8 
ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 1,820,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 7,169,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 7,169,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 13,000,000 0 0 0 0 % 0

ขุดอางเก็บน้ําแก้มลิงคายสุรนารี 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 13,000,000 0 0 5,000,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 13,000,000 0 0 5,000,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 13,000,000 7,175 0 6,500,000 10,369,000
รวมแผนงานการเกษตร 13,000,000 136,935 91,867 6,500,000 10,369,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 8,268,600 8,268,600 8,268,600 8,268,600 0 % 8,268,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,351,838 4,171,562.54 4,458,455.64 6,000,000 6.67 % 6,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 300,000 33.33 % 400,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

540,550 540,500 775,600 784,700 -13.52 % 678,600

สํารองจาย 112,556,700 76,468,600 61,231,900 100,000,000 -17.78 % 82,224,192

รายจายตามข้อผูกพัน 3,393,179.87 11,416,860.87 0 0 0 % 0

1.คาบํารุงสมาคมองค์การบริหารสวน
จังหวัด

0 0 0 1,588,501 3.92 % 1,650,816

1.เงินสมทบกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพที่จํา
เป็นตอสุขภาพ

0 0 10,000,000 0 0 % 0

2.เงินสมทบเข้ากองทุนฟืนฟูสมรรถภาพที่
จําเป็นตอสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 9,699,045 3.1 % 10,000,000

3. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

3.คาบํารุงสมาคมองค์การบริหารสวน
จังหวัด

0 0 1,560,516 0 0 % 0

5.เงินชวยคาครองชีพให้แกข้าราชการ
บํานาญ อบจ.นครราชสีมา

0 0 99,718 0 0 % 0

6.เงินบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนและเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้าง

0 0 800,397.58 0 0 % 0

7.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ (กบข.)

0 0 2,670,510.7 0 0 % 0

8.เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.)

0 0 47,899.2 0 0 % 0

เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 0 0 176,726 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 443,550 247,320 605,460 1,000,000 0 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

14,900,000 14,245,000 15,645,644.7 16,000,000 -18.75 % 13,000,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 1,000,000 20 % 1,200,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 598,308 598,308 498,590 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,054,842.63 648,831.11 783,712.3 5,000,000 10 % 5,500,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 16,443,996.15 16,417,250.16 13,556,691.95 18,000,000 -5.56 % 17,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

303,156 283,942.8 242,298.6 600,000 -49.43 % 303,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 162,854,720.65 133,306,775.48 121,422,720.67 169,240,846 148,625,608
รวมงบกลาง 162,854,720.65 133,306,775.48 121,422,720.67 169,240,846 148,625,608
รวมงบกลาง 162,854,720.65 133,306,775.48 121,422,720.67 169,240,846 148,625,608

รวมแผนงานงบกลาง 162,854,720.65 133,306,775.48 121,422,720.67 169,240,846 148,625,608
รวมทุกแผนงาน 2,086,145,241.58 2,126,166,889.87 2,168,955,429.74 3,754,379,200 3,357,189,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,357,189,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 249,376,100 บาท

งบบุคลากร รวม 159,681,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 15,455,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา    
เป็นไปตาม     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)             
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา    เป็นไป
ตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)             
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา    เป็นไป
ตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)             
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)           
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,463,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,225,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 112,347,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงิน
ปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามป  และถือจ่าย
ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ สํานักการ
คลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน    
เป็นไปตาม                   
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542      
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,865,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการ  จํานวน  823,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง
แผนและงบประมาณ  และสํานักการคลัง ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ
อยู่    
เป็นไปตาม                                    
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้า
ราชการ  จํานวน  645,800  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการ
เจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ และสํานักการคลัง    
เป็นไปตาม                
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
3. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก
.)  จํานวน  378,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.)ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่
กฏหมาย ระเบียบกําหนด ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่    
เป็นไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
4. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  จํานวน  18,000
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามที่กฏหมายระเบียบกําหนด ของกองการเจ้าหน้าที่ 
เป็นไปตาม              
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1,225,200 บาท
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1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  1,183,200  บาท
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่
ระเบียบกําหนด ของกองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองแผนและงบ
ประมาณ สํานักการคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน    
เป็นไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะด้าน
นิติกร  จํานวน  42,000  บาท  
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (ก.จ.จ.) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม) 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 16)  
ประกาศ  ณ  วันที่ 22
 เมษายน 2559
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 321,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 27,309,400 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ  26,688,500  บาท
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม          
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ  จํานวน  620,900  บาท
(สํานักปลัด)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม          
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,157,000 บาท

เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

งบดําเนินงาน รวม 89,117,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,870,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,450,000 บาท

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จํานวน  300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดชอบทางละเมิด
เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว. 28
 เมษายน 2558 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0804.4/ว 2158
 ลว. 20 เมษายน 2559 
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.4/ว 2733 ลว. 27
 เมษายน 2559
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)           จํานวน 50,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม
- กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดวง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
3.ค่าตอบแทนการประชุมสอบสวนทางวินัย

จํานวน   50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สําหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติการประชุมเพื่อ
มีมติพยาน หลักฐาน มีน้ําหนักพอสนับสนุนสําหรับ
ข้อกล่าวหาหรือไม่หรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่) 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
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ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
4.ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
วิชาการฯ ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร  ระดับ 3-8   จํานวน 100,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมิน
ผลงานวิชาการยกเว้นกรรมการที่มี
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การประเมินดังกล่าวมิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 138 ลงวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และคณะกรรมการต่างๆ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2554
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 600,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000
 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 500,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,626,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 2,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด จ้างเหมาขนย้าย
สิ่งของต่าง ๆ การจ้าง เก็บขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางปา การจ้างเหมาอื่น ๆ
 ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:12 หน้า : 11/592

351



02.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่างๆ หนังสือพิมพ์ 
และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน 60,000 บาท 
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน 10,000
 บาท

03.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงาน
กิจกรรมของสํานักปลัด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปก
รายงานกิจกรรม 
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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04.ค่าล้างอัดขยายภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่าย เป็น ค่าใช้จ่ายในการล้างอัด ขยายภาพ ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

05.การทํานิติกรรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใน
กรณีจําเป็นต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ 
เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียน และทะเบียนยานพาหนะ ของ
ทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สินราชการ
เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.ค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ
พิมพ์,จดหมายข่าว,สื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างป้ายประชา
สัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล,ป้ายประชาสัมพันธ์อิเลคทรอนิคส์ การ
จัดกิจกรรมต่างๆ การแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ
และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลงาน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ
เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

07.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสาร
หรือพัสดุต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยว
กับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามอัตรา
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08.ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมประจําป
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

09.ค่าจัดทําหนังสือคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สภา และจัดทําแฟ้มการประชุมสภา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแฟ้ม และจัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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10.ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประชา
สัมพันธ์ ระเบียบ คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

11.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงาน/การประเมินองค์กร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทําหรือจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ประเมินองค์กร/ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม     
ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงานกิจกรรม ของกองการเจ้า
หน้าที่ 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
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12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ และค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน
กรณีจําเป็นต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียนและทะเบียนยาน
พาหนะ ของทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สินราชการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,650,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา
จํานวน  500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา 
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง 
กรม หรือจังหวัด 
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542    
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร                                        จํานวน  900,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
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หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรับทราบ
นโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อม
ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
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- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
  คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย    
  ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
  คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ 
  สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
  ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน 100,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน 100,000
 บาท
3.กองการเจ้า
หน้าที่                                         จํานวน 50,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  200,000  บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน  500,000
  บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่   จํานวน  100,000  บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน    จํานวน  200,000  บาท

02.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามคําพิพากษา
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตและเผยแพร่
วารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์
วารสารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ค่าบรรจุและจัดส่ง ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 1496  ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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04.โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์  
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น เป็นค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ได้แก่ 
Website, Page Facebook, Youtube,line และสื่อโชเชียลมี
เดียอื่น ๆ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 1502
  ลําดับที่ 55
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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05.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้
การป้องกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น       
พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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07.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้าง
ชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทํางานเป็นทีม"

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ   
โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างคนดีด้วยประวัติ
ศาสตร์ 
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทํางานเป็นทีม”
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น       
พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ และกรณีอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการเลือก
ตั้ง อนุกรรมการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต 0302/5852
 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3637 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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09.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง "หลักสูตรการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้า
หน้าที่ของรัฐ"

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทอํานาจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด "หลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง"

จํานวน 530,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ.ที่
ปรึกษานายก อบจ. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้อง และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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11.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุม สมาพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วม
ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

12.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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13.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับโครงการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามแผนการฝึกอบรม
ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น หรือค่าใช้
จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เป็นไปตาม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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14.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก         ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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15.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่า
วัสดุ       เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ         ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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16.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้า
ราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
การ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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17.โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการนํานวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
นํานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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18.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นของข้าราชการสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ"

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมินการเลื่อนและแต่ง
ตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการสําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ” สําหรับจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม          ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม      ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางานทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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19.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา

จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จํา
เป็น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

20.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ
ในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก ประเมินผล
งานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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21.โครงการอบรมงานด้านบัญชี   โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมงานด้านการ
เงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป  เช่น จัดทํารูปเล่ม
เอกสารคู่มือ  ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ        ที่จําเป็น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- ระเบียบ  หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
ตั้งงบประมาณไว้ที่  หน่วยตรวจสอบภายใน

22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภาย
ใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ
. 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น จัดทํา รูปเล่มเอกสารคู่
มือ  ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ        ที่จําเป็น 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-ระเบียบ  หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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23.โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยว
กับประชาธิปไตยในชุมชนอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 149 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000  บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 50,000
 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 6,121,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
พุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1,000,000
  บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  150,000  บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่  600,000  บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน  50,000  บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิลเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 530,000  บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 30,000
 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่  30,000  บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน  10,000  บาท 

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:12 หน้า : 41/592

381



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,770,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1,500,000  บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  100,000  บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่  120,000  บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน  50,000  บาท
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระซัง ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ 
พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ระวิงใส่ฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรีการ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,701,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
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พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (MeMory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Casd, Sound Card) 
เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000
 บาท
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3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 501,200 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ โทรเลข และสื่อสารอื่นๆ ของทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบลงทุน รวม 576,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 576,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน  จํานวน 11
 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 32,400 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําป  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

3.ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟ้มแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
ตู้/1 ชุด

จํานวน 349,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟ้ม
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตู้ / 1 ชุดจํานวน 3 ชุด  เป็น
เงิน 349,800 บาท  
เป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1      
จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 10,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)  เครื่องละ 2,600 บาท จํานวน 4 เครื่อง 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่
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3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จํานวน  6  เครื่อง ๆ
 ละ 17,000 บาท  
 - เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่

4.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่
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5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 6 ชุดๆละ 3,800 บาท 
- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองการเจ้าหน้าที่

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 12,998,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,950,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองแผนและงบประมาณ และศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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ค่าใช้สอย รวม 6,710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/ 
สําเนาหนังสือ/คู่มือ/เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง/การจัดทําผลการติดตามและประเมินผล/แผน
พัฒนา อบจ./แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น/แผนดําเนินงาน/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เอกสารประกอบการจัดทํางบประมาณสําหรับการประชา
สัมพันธ์ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

2.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ 
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าตรวจสอบรังสี ,
ค่าใบอนุญาต  ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง กําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอย
ได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 52/592

392



4.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมากําจัดปลวก, จ้างเหมาทํา
ความสะอาด, จ้างดูแลตกแต่งและปรับปรุงสวน, จ้างเหมาช่าง
ไฟฟ้า,จ้างเหมาช่างดูแลระบบคอมพิวเตอร์, จ้างพนักงานปฏิบัติ
งานประจําศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม  2563     
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27
 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า
เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น เป็นต้น  
การประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อ
รับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับ
ทราบ และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
  คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย    
  ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
  คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ 
  สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน 
หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ            ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองแผนและงบประมาณ

02.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2564

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ ประจําป พ.ศ. 2564โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

04.ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบ
เล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562        
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560                                            
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                       
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560                                  
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 1524
 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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05.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข ทบทวน 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ
แก้ไข ทบทวน เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560                                            
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                       
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 ลงวันที่ 24
 พฤศจิกายน 2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561                                       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้าที่ 1525 ลําดับที่ 76
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

06.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับประจําป และ
ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับ
ประจําป และฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 ลงวันที่ 24
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 พฤศจิกายน 2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561                                        
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร
ราชสีมา 
เล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้าที่ 1526 ลําดับที่ 77
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

07.ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาสัดส่วนระดับจังหวัด

จํานวน 350,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าจ้างจัดทําเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้าที่ 1559 ลําดับที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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08.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับประจําป แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจําป แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560                                            
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                       
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 ลงวันที่ 24
 พฤศจิกายน 2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561                                        
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

09.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม (Internet)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์
เน็ตภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและศูนย์ดารา
ศาสตร์ฯ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทร
คมนาคม (Internet) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและศูนย์ดาราศาสตร์ฯ) และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่นติดตั้งสัญญาณ Internet สําหรับหน่วยงานย่อย 58
 โรงเรียน 32 ศูนย์ 15 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

10.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
เช่น จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ถาวร ในและนอกสถานที่ 
ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีการทาง
ศาสนา ประเพณี และวันสําคัญต่างๆ ที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560                                              
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                       
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560                                  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 2
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  หน้า  1511 ลําดับที่ 63
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,800,000 บาท

1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมของกองแผนและงบ
ประมาณ  จํานวน  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา อาคารสิ่ง
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆของกองแผนและงบ
ประมาณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมของศูนย์ดารา
ศาสตร์ฯ  จํานวน    1,500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสิ่งก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์  2562 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
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- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

3. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องฉายดาว  
และอุปกรณ์ห้องฉายดาวของศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบพระชนมพรรษา   จํานวน  200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องฉายดาวและอุปกรณ์ห้องฉายดาว 
ของศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560                                                
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                       
- กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง พ.ศ. 2560                                               
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์  2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ        บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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ค่าวัสดุ รวม 1,140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ  ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง  
ขาตั้ง (กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ แผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
 สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบ
ใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1.กองแผนและงบประมาณ             จํานวน    400,000    บาท
2.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน     50,000    บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์  ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ     
3.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ      บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1.กองแผนและงบประมาณ             จํานวน    50,000    บาท
2.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน    50,000    บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง  ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร  เครื่องตี ไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม  ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1.กองแผนและงบประมาณ             จํานวน    30,000    บาท
2.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน    40,000    บาท
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
3.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม  2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ       บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สําหรับ
1.กองแผนและงบประมาณ            จํานวน    50,000    บาท
2.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน    20,000    บาท
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติฯ 
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระ
ชังฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ํา
เชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เช่น    ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ ฯลฯ
เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ     บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
  1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
  2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล    (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
3.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือ
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แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ       บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สําหรับ
1.กองแผนและงบประมาณ             จํานวน    300,000    บาท
2.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน     50,000    บาท
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet) 
สําหรับหน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
และห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร เป็นต้น และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ 
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และการฝาก Server 
ที่ Data Center รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่นๆ เป็น
ต้น
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 8
 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

2. ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้
ตู้ละ 4,500 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 87 เซนติเมตร มีแผ่นปรับระดับ 2
 ชั้นเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด หรือในจังหวัดหรือท้องถิ่น
นั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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งานบริหารงานคลัง รวม 34,380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 34,380,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 21,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,000,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตราย  เจ็บปวย 
หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้ราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2552
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจ้าง
จํานวน  10,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  
เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ และวัน
หยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสิทธิ  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการ โดยเบิกจ่ายตามสิทธิ์    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 2,430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าล้างอัดขยายภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการล้าง อัด ขยายภาพในกิจกรรมต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
  ลงวันที่ 9ธันวาคม 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้าง
ซักรีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางปา การจ้างเหมาอื่น ๆ
 ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
  ลงวันที่ 9ธันวาคม 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  
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การประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรับ
ทราบ
นโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆหรือซักซ้อม
ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้างสํานักการ
คลัง    
เป็นไปตาม                 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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2.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาผู้ควบ
คุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้า
น้ํามัน ก๊าซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้ประกอบ
การค้ายาสูบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการใน
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
สร้างจิตสํานึกความตระหนักในหน้าที่ของผู้ประกอบการในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่
คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้าน้ํามัน ก๊าซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อ
เพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัด
นครราชสีมา   
 เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516  ลงวันที่ 22
 ตุลาคม 2552  เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 1468
 ลําดับที่ 21 
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการคลัง
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3.โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนารายได้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นมาตรการจูงใจ สร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ประกอบการในการนําส่งเงินค่าธรรมเนียม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ของผู้ควบ
คุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน การนําส่งเงินภาษี
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ํามัน ของผู้ประกอบ
การค้าน้ํามัน ก๊าซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้
ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และรายได้
ประเภทอื่น ๆ ที่ตามกฎหมายกําหนดให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดทําโล่เกียรติบัตรให้ผู้ประกอบ
การ การทําแผ่นพับ หนังสือรวมระเบียบ และคู่มือการจัดเก็บราย
ได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ฯ การ
จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   
- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516 ลงวันที่ 22
 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 1469
 ลําดับที่ 22 
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการคลัง
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4.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่
สํานักการคลัง และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีความรู้ มีทักษะด้าน
การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ให้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเตือนและ
สร้างจิตสํานึกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และมี
ส่วนร่วมพัฒนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานัก
งานและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของสํานักการคลัง เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
  ลงวันที่ 6 ส.ค. 2556
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 2,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดัง
นี้                                             
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพูทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ               
2. ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ    
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดัง
นี้                                 
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ   
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส
 ฯลฯ   
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดัง
นี้                                       
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3. ประเภทอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
เป็นไปตาม          
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วน
ราชการและอําเภอทุกแห่ง
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วน
ราชการและอําเภอทุกแห่ง   
 เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  สําหรับ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกส่วนราชการ อําเภอทุก
แห่ง และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ท้องฟ้าจําลอง)    
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,079,283,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,062,306,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,062,306,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,016,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง 
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง และถือจ่ายตามคําสั่งเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนประจําป ของสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4 

/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 771,397,100 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  62,619,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,899,300 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้า
ราชการ  จํานวน 65,965,200  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
และเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 65,785,200 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 180,000 บาท
2. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิ
เทศน์)  จํานวน  186,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศน์) โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้า
ราชการ   จํานวน  1,498,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการสํานักการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตาม  
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
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4. เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ 2-6%  จํานวน  250,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ สํานักการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับเงิน
เดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง  
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 250,000  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหาร  ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 82,393,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ เงินปรับพอกเงินเดือน และค่าตอบ
แทนรายเดือน บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง  การศึกษา พ.ศ.2547
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 82,207,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  186,000  บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 11,129,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง       
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 61,951,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1893  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 19,290,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  42,660,600  บาท   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,628,600 บาท

1. เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   จํานวน  4,628,600
  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  976,200  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,652,400  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 16,977,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,155,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,655,500 บาท

1.ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน
จํานวน       2,575,500   บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ)
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน         460,500   บาท
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ตั้งจ่ายจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน      2,115,000    บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกําหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2550 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปกําหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วัน
ที่ 21 ตุลาคม 2554 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่  จํานวน   80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คนละ 200 บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักจ้าง
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ค่าใช้สอย รวม 12,841,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ประกอบ
เล่ม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบแปลนอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ และค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ประกอบ
เล่ม และอื่นๆ ของสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
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2.ค่าเช่าอาคาร จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการเก็บ
เอกสาร หรือพัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

3.ค่าติดตั้งขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเครือข่าย และวางระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
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ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า 
เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่ 
จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการของ องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง 
หลักเกณฑ์ต่างๆหรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร ปก
ครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562  
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02. โครงการจัดงานวันครู จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
วันครู และจัดนิทรรศการครูดีเด่น เนื่องในวันครู โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุป พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การฝึก อบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ .ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาการศึกษา หนา 20 ลําดับที่ 38 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประสานแผน 

พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ .ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 21 ลําดับที่ 39  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 279,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ 

สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึก 

อบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 29 ลําดับที่ 44 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
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03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท



05.โครงการธรรมะศึกษา จํานวน 689,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการธรรมะ
ศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม และจริยธรรม โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ เท่าที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ . 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
เล่มที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 199 ลําดับที่ 45
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

06.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาการ 
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึก 

อบรม ฯลฯ และค่าใชจ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ .ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 22 ลําดับที่ 40 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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07.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองค์กร

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองค์กร โดยมี 
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จํา 
เป็น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
เล่มที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 170 ลําดับที่ 8 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

08.ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้อง ถิ่นในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสําหรับ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 

/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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09.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา
สังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เช่น ค่าลงทะเบียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541

ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

1.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน   จํานวนเงิน  150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา อาคารสิ่ง 
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของสํานักการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) โปรแกรม
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
และการใหบริการระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

จํานวนเงิน  250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software 
maintenance) โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการใหบริการระบบจัดเก็บขอมูลจราจร 

ทางคอมพิวเตอร

เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2845 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
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วัสดุสํานักงาน จํานวน
หน้า : 102/592 

300,000 บาท

442

ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด 

เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู 
พื้น ตะแกรง  วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง 
เย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปดประกาศแผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร 
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท์   เทปพี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็ม  หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ของใช้ ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ในสํานัก
งาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(Reel Magntic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ สําหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
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หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (memory Chip) เช่น Ram คัตชีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Car
d) เป็นต้น เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD Rom) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 386,767,058 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,387,058 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,387,058 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา

จํานวน 3,121,962 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 106/592

446

3.ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ



เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 880,762 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,094,900 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,146,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 618 ลําดับที่ 724  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนกฤษณาวิทยา)

02.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จํานวน 3,148,931 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 875,131 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,107,500 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,166,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
การดําเนินงานสํานักงานภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนา
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 65  ลําดับที่ 725
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา)

03.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา

จํานวน 5,821,114 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,166,010 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,330,100 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,325,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
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และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 69 ลําดับที่ 726
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกุดจิกวิทยา)

04.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

จํานวน 3,853,510 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,260,510 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,126,700 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,466,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 624 ลําดับที่ 727  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม)

05.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนครบุรี

จํานวน 13,410,917 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9,779,763 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,175,050 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,456,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต)
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 626 ลําดับที่ 728
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนครบุรี)

06.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 4,077,866 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,623,716 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,147,850 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,306,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ค่าพัฒนา
ศูนย์วิชาการงานวัดผลและประเมินผล
การเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 73  ลําดับที่ 729 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนคลองไผ่วิทยา)

07.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 5,455,107 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,766,453 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,344,650 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,344,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 119/592

459



ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 630 ลําดับที่ 730
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม)

08.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

จํานวน 4,604,397 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  2,160,547 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,177,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,266,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
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และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 632  ลําดับที่ 731 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม)

09.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

จํานวน 5,017,850 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  2,440,800 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,250,750 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,326,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 8 กลุ่มสาระ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 634 ลําดับที่ 732 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนช่องแมววิทยาคม)

10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

จํานวน 3,500,463 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,164,609 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,136,750 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,199,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรในการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 636 ลําดับที่ 733 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม)

11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

จํานวน 7,542,502 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,651,348 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน  1,560,050 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,331,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 638  ลําดับที่ 734
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา)

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

จํานวน 4,589,149 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,027,549 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,244,300 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,317,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 640 ลําดับที่ 735
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม)

13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

จํานวน 11,476,785 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,623,727  บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน  1,057,700  บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.10 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 7,795,358  บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่าย
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ในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบํารุง
รักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่าซ่อมแซม และบํารุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้า
และอุปกรณ์ฉีดพ่นยุง ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 642 ลําดับที่ 736  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา)

14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม

จํานวน 3,942,644 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,537,694 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,173,650 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,231,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการนิทรรศการวิชาการ และพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ปวช.อาชีวศึกษา - มัธยม
ศึกษาตอนปลาย โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และม.4 โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 75 ลําดับที่ 737  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโตนดพิทยาคม)

15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

จํานวน 3,726,890 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,400,040 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,120,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,206,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
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และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ สําหรับ
นักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 646 ลําดับที่ 738
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม)

16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

จํานวน 4,926,590 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,352,786 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,239,800 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,334,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและ
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชาติ (ONET) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนันทนาการ
และทักษะชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 648  ลําดับที่  739
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม)

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

จํานวน 13,555,065 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,005,861 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,053,100 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,496,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0  ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าพัฒนา
และส่งเสริมศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ค่าพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า  650 ลําดับที่ 740
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)

18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

จํานวน 4,445,851 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,939,247 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,224,500 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,282,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการบํารุงรักษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. 

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ โครงการ
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานักงานและสื่อ
การเรียน การสอน โครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า  652  ลําดับที่  741
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2)

19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย

จํานวน 4,920,371 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,343,117 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,243,250 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น     
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,334,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
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และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 81 ลําดับที่ 745 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบัวลาย)

20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่

จํานวน 16,480,363 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12,613,009 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,401,250 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,466,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 
และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ (O-net)
โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 657  ลําดับที่ 746  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบัวใหญ่)

21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

จํานวน 4,453,226 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  1,949,626 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน  1,208,300 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,295,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
ศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 659 ลําดับที่ 747
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม)

22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

จํานวน 4,435,014 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,955,164  บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,207,550  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,272,300  บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต คาอาหารและ

ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 

ในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการ 
ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) โครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักกีฬา  โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมศักยภาพ 

ด้านวิชาชีพกิจกรรมนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร
(กิจกรรมฝึกศึกษาดูงาน) โครงการสัมมนาครูและบุคลากร 
โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 661 ลําดับที่ 748  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม)

23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประทาย

จํานวน 19,878,089 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15,565,435  บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,736,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,576,104  บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต คาอาหารและ

ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 87  ลําดับที่ 749  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนประทาย)

24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

จํานวน 5,908,240 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 3,240,990 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,332,950 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
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จํานวน 1,334,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 665  ลําดับที่ 750 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา)

25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จํานวน 5,242,991 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,596,837 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,295,150 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,351,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม,โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน 

ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนกีฬา และนันทนาการ  กิจกรรม : กีฬาและ
นันทนาการ,  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระ, โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 667 ลําดับที่ 751
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปราสาทวิทยาคม)

26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2

จํานวน 7,658,793 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,815,189 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,512,500 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,331,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
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และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และศึกษาวิชาการทหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 669 ลําดับที่ 752
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปากช่อง 2)

27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

จํานวน 6,090,599 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,294,245 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,383,353 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,413,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
โครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 91 ลําดับที่ 753  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปากช่องพิทยาคม)

28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา

จํานวน 6,393,028 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,607,928 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,513,800 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,271,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานห้องสมุด 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 673 ลําดับที่ 754
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนพระทองคําวิทยา)

29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา

จํานวน 4,745,793 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,167,593 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,280,900 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,297,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
สู่ครูมืออาชีพ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า  95 ลําดับที่  755
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมะค่าวิทยา)

30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

จํานวน 2,961,607 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 734,307 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,091,000  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,136,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะและอาชีพ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า  677 ลําดับที่ 756
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมบึงปรือ)

31.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

จํานวน 3,882,976 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,437,926 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,163,750  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,281,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ ค่าส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม 

ศักยภาพความสามารถผู้เรียนค่าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียน 

รู้ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรค่าส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา-กรีฑา 
ค่าส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี-นาฏศิลป์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 679 ลําดับที่  757
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา)

32.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จํานวน 4,988,859 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,415,009 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,261,550  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,312,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนา ความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการและนันทนาการ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา หน้า 681  ลําดับที่  758
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

33.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

จํานวน 4,890,784 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,065,734 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,235,750  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,589,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด โครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการการบริหาร
จัดการขยะอย่างครบวงจร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 99  ลําดับที่ 759  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม)

34.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

จํานวน 6,440,196 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,773,066 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,355,150  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,311,980 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 685 ลําดับที่ 760  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเมืองยางศึกษา)

35.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 6,096,648 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,356,068 บาท 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,388,600  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,351,980 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและ

ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (ค่ายทักษะ 

วิชาการ 8  กลุ่มสาระ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 103 ลําดับที่ 761 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม)

36.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

จํานวน 7,054,947 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,311,243 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,411,700  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,332,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 8 ลําดับที่ 762 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม)

37.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

จํานวน 3,252,625 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 923,225 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,093,100  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,236,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 179/592

519



ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ 
พัฒนาการศึกษา หน้า 691 ลําดับที่  763
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังโปงพิทยาคม)

38.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

จํานวน 4,138,316 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,659,016 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,193,000  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,286,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและ

ยานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

ค่าโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 693 ลําดับที่ 764 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม)

39.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม

จํานวน 5,159,873 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,561,973 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,304,600  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,293,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ โครงการค่ายยุวชน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฎศิลป์ไทย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET)
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 111 ลําดับที่ 765  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังรางพิทยาคม)

40.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

จํานวน 3,643,068 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,314,968 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,131,800  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,196,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและยาน

พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการ
เพิ่มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านดนตรี ความเป็นเลิศด้าน
พัฒนาศึกษาอาชีพ (สิ่งประดิษฐ์) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 697 ลําดับที่ 766 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังหมีพิทยาคม)

41.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

จํานวน 6,784,225 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,070,771 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,392,350  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
 สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
จํานวน 1,321,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า  699 ลําดับที่  767
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวัดประชานิมิตร)

42.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม

จํานวน 3,693,305 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,336,005 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,151,000  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,206,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โครงการ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาวัสดุ
สื่อการเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 115 ลําดับที่ 768 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสองครพิทยาคม)

43โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จํานวน 6,264,265 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,529,161 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,424,000  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,311,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการและงานอาชีพ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 12 ลําดับที่ 769 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา)

44.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

จํานวน 6,856,274 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,120,120 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,395,050  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,341,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 705 ลําดับที่ 770 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม)

45.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 18,592,134 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,353,630 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,692,400  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,546,104 บาท

 ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ค่าพัฒนา
ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา หน้า 708 ลําดับที่ 773  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา")

46.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

จํานวน 3,889,516 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 196/592

536



เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,579,916 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,163,300  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,146,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ
และทักษะชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 123 ลําดับที่ 774  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร)

47.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

จํานวน 3,806,513 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,358,013 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,179,200  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,269,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานและการประกอบอาชีพ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 712 ลําดับที่  775
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว)

48.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

จํานวน 4,199,932 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,715,432 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,203,200  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,281,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะครู
โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 127 ลําดับที่ 776
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา)

49.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

จํานวน 14,759,677 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,983,423 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 2,300,150  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,476,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 716 ลําดับที่ 777 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสูงเนิน)

50.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน 3,558,352 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,255,352 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,126,700  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,176,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 718 ลําดับที่ 778 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองขามพิทยาคม)

51.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

จํานวน 6,066,816 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,329,812 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,415,900  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,321,104 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 720 ลําดับที่ 779 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม)

52.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

จํานวน 4,297,192 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 208/592

548



เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,844,742 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,217,150  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,235,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า  722 ลําดับที่ 780
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม)

53.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

จํานวน 4,917,680 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,292,376 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,283,300  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,342,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
โครงการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาหน้า 131 ลําดับที่ 781 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม)

54.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

จํานวน 5,915,537 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,229,883 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,347,650  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,338,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
และวัสดุสํานักงาน โครงการส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 135 ลําดับที่ 782 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองยางพิทยาคม)

55.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

จํานวน 4,384,527 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,866,923 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,193,600  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,324,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 728 ลําดับที่ 783
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์)

56.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

จํานวน 4,460,948 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,920,898 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,253,750  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,286,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดสู่การสอนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 730 ลําดับที่ 784  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา)

57.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา

จํานวน 5,474,616 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,844,262 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,290,350  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,340,004 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ โครงการพัฒนากระบวนการคิด โครงการ
ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่ม 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 732 ลําดับที่ 785
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหินดาดวิทยา)

58.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

จํานวน 4,660,410 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,096,760 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
จํานวน 1,233,350  บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
จํานวน 1,330,300 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสําหรับ
การเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 139 ลําดับที่ 786 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา)
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59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ 

นิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า 
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 7 ลําดับที่ 24 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

60.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริม
และพัฒนากีฬา)

จํานวน 4,271,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนค่า 
ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมและพัฒนากีฬา) โดยมี 
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 26 ลําดับที่ 42

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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61.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของ
รางวัล ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 24
 ลําดับที่ 41 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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62.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่า
ใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ในการจัดงาน  ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่
จําเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 15
 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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63.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
อื่นๆ เท่าที่จําเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 13
 ลําดับที่ 34 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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64.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัด
เลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึก
อบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 11
 ลําดับที่ 33
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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65.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะ
เลิศ ระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
อื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 10
 ลําดับที่ 32 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

66.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 19
 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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67.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม.

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทาง
การศึกษา อบจ.นม.  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
อื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 5 ลําดับ
ที่ 23 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

68.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 3 ลําดับ
ที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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69.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทาง
ด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนากิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

70.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม 

การจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ และ 

อื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ พัฒนาการศึกษา หนา 17 ลําดับที่ 36

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 58 โรงเรียน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1675 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน รวม 6,380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,380,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

01.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่าํกว่า 105 กิโลวัตต์ สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

เป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับล่าสุด 
เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 342 ลําดับที่ 42 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
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02.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 342 ลําดับที่ 42 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

03.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง 
สุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สําหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

เป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับล่าสุด 
เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 340 ลําดับที่ 31 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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04.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 340 ลําดับที่ 32 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

05.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง 
ยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ 
ผดุงวิทยา"
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชีีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับล่าสุด 
เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 349 ลําดับที่ 64 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
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06.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา หนา 349 ลําดับที่ 65 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

07.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง 
ยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนอง 
หญ้าขาว 
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับล่าสุด 
เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 347 ลําดับที่ 58 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 234/592

574



08.หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ . 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 347 ลําดับที่ 59 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 695,705,205 บาท
รวม 27,229,400 บาท
รวม 27,229,400 บาท

จํานวน 19,153,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามป และถือจ่ายตามคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ของกองสาธารณสุข  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 318,300 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ  จํานวน  67,200
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการกองสาธารณสุข  ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   จํานวน  89,100
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการกอง
สาธารณสุข
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 
3. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.พ.)    จํานวน  18,000
  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6
 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนตําบล เรื่องประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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4. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)    จํานวน  144,000
  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6
 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนตําบล เรื่องประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของกอง
สาธารณสุข
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,197,800 บาท
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1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  6,887,300  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ของกองสาธารณสุข
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  จํานวน  310,500

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของกอง
สาธารณสุข
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 438,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ของกองสาธารณสุข
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 668,475,805 บาท
ค่าตอบแทน รวม 632,174,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 631,824,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 631,824,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 25559 และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น         พ.ศ.2559
-.ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 27,085,805 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ
บันทึกต่างๆ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ
เป็นไปตาม
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

02. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปก
รายงานกิจกรรม ฯลฯ ของกองสาธารณสุข
เป็นไปตาม
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ        
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า
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เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
  คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย    
  ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
  คําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ 
  สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
  ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสาธารณสุข
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

02.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วย
ชีวิตเบื้องต้น

จํานวน 2,377,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน      เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 804 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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03.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค
ติดต่อนําโดยยุงลาย

จํานวน 665,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลาย 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ วัสดุสาธิต ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
    พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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04.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัย
สุขภาพ

จํานวน 2,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างทํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึก 

อบรม ค่าจัดทําหนังสือคู่มือ ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 59 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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05.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,046,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร
จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึกอบรม
และค่าวัสดุสาธิต และชุดตรวจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย
ในสถานศึกษา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน  เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 831 ลําดับที่ 26
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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06.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคระบาดประจําท้องถิ่น

จํานวน 1,914,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โรคระบาดประจําท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โรคระบาดประจําท้องถิ่น ให้กับตัวแทนนักเรียน 
ครูผู้ดูแลทั้ง 58 โรงเรียน และบุคลากรภายในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
-.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 833 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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07.โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา(การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลินิกอบไออุ่นรัก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการสุขภาวะผู้สูง 
อายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 806 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

08.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
 เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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09.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการ
มองเห็น

จํานวน 1,848,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตา 
และการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น และค่าตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบ 

แว่น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 817 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

10.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

จํานวน 785,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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11.โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก จํานวน 437,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย และสมุนไพรทางเลือก โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 814 ลําดับที่ 11
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

12.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน 

นําสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 810 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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13.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน “คืนเอวให้
องค์กร”

จํานวน 37,575 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน “คืนเอวให้องค์กร”
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

14.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 5,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนิน 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 157
 ลําดับที่ 29
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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15.โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทํางาน จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จิตดี๊ ดี
เพิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทํางาน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของ
กองสาธารณสุขเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การ        
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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ค่าวัสดุ รวม 9,216,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซีแบบใส
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน
เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ใช้สําหรับยานพาหนะ เครื่องพ่นสารเคมี ผสมน้ํายาพ่นสาร
เคมี และอื่นๆ
เป็นไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,631,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่นหูฟัง (Stethoscope) เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ
2.ประเภทสิ้นเปลือง เช่น
2.1 สําลี และผ้าก๊อซปดแผล เวชภัณฑ์ยา และมิใช่
ยา  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว
ถุงมือ ฯลฯ   จํานวน  350,000  บาท
2.2 วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด โรคติดต่อ จํานวน  8,086,000  บาท
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจําท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ ในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด โรคติดต่อตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดประจําท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 29
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 ลําดับที่ 28
2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  สําหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-
exposre prophylaxis : PrEP)
จํานวน  195,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับฉีดป้องกันล่วง
หน้าตามโครงการวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าสําหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-
exposre prophylaxis : PrEP)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 61
 ลําดับที่ 3
เป็นไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 205,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
 Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (memory Chip) 
เช่น Ram คัตชีทฟดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น
 เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบติ
สเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom) 
แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
เป็นไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 29,785,300 บาท

งบบุคลากร รวม 27,915,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 27,915,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,377,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง และถือจ่ายตามคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสถาน
สงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 167,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ  จํานวน  67,200
  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   จํานวน  27,800
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการกองส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตและสถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
3. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส
.)   จํานวน  18,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านการ
พยาบาล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ของสถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
4. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.พ

.)   จํานวน  54,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (ก.จ.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของสถาน
สงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 241,200 บาท
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1. เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ    จํานวน  157,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี 
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของกองส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
2. เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพ   จํานวน  84,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านการ 
พยาบาล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุง 
ครรภ์ชั้นหนึ่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง 
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ของสถานสงเคราะห์คนชรา 2 แห่ง 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12,168,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองส่งสริมคุณภาพชีวิต และสถานสงเคราะห์คนชรา 2
 แห่ง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 961,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม 

ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองส่งสริมคุณภาพชีวิต และ 

สถานสงเคราะห์คนชรา 2 แห่ง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ 
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ
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เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า 
เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ 
จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการของ องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง 
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน 

ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและ
ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตาม
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1675 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน 200,000 บาท
2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวน 150,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง 
ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่อง ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระ บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ 

หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ แสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
พระ พุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง 
เอกสาร ตลับ ผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซีแบบใส น้ำยาลบ 

กระดาษไข ไม้ บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสําลี ธง ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ 
บรรจุหีบ ห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง น้าํดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ

 สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน 

ดีเซล นํา้มันก๊าด นํา้มันเบนซิน นํ้ามันเตา น้ำมันจารบี 
นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง 
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) 
กระชัง ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์นํ้า 
นํ้าเชื้อ พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น 
ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:13 หน้า : 268/592

609



อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เม 

มโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound 
Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น วัสดุ อะไหล่ สําหรับผลิตและ
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 22,970,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 22,905,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป
เป็นไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  200,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  500,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  200,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  300,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 6,209,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่าเก็บขยะ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่าเก็บขยะและทํา
ความสะอาด เช่น พรม ผ้าม่าน และอื่นๆ เป็นต้น
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  25,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่มือ/หนังสือ จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร/เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน    4,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  50,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  15,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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3.ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําใบอนุโมทนาบัตร แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สารคดี นิทรรศการ และจ้างอัดรูป
ภาพ กิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและอื่นๆ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  120,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    8,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   12,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฌาปนกิจศพของผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  10,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    3,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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5.ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก จ้างเหมา
ทําความสะอาด จ้างซักรีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ  การจ้าง
เหมาตกแต่งสวน การจ้างเหมาประกอบอาหาร การจ้างเหมาอื่นๆ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    50,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  150,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่ราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
สถานที่ราชการ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
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7.ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 104,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน     4,200 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 125,000 บาท

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบ
เงิน หรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  20,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 55,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า
เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  5,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 83,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาม ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มา โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับ
ความช่วย เหลือจากรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่จําเป็นในการ เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    5,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  28,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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02.โครงการวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้รับ
บริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอกตาม
ประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุข
ใจ ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความ
กตัญญูแก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 756
 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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03.โครงการวันส่งท้ายปเก่าต้อนรับปใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันส่งท้ายปเก่าต้อนรับป
ใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาได้ร่วมกิจกรรมกับสังคม
ภายนอกตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการ
เกิดความสุขใจ ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
แสดงความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757
 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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04.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้
รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เคยปฏิบัติมาได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภาย
นอก ตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการเกิด
ความสุขใจภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ
ลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757
 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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05.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อป โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่
จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757
 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูง
อายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
ธรรมมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตาม
สมควร  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
อื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 758
 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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07.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และภาย
นอก ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ช่วยเหลือตน
เองได้ในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นการชะลอความพิการที่อาจเกิด
ขึ้นได้ในผู้รับบริการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ จํานวน 1 ครั้งต่อป โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 758
 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินรายได้ อบจ.)
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08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 
บานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 

สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง (โครงการ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ 
โพธิ์กลาง) ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาน 

สงเคราะห์บานธรรมปกรณ และบุคลากร กองส่งเสริมคุณภาพ 

ชีวิต เป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ความสามารถในตําแหน่งต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
ฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 207

ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 287/592
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09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา       จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 

สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง (โครงการ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 

วัดมวง) ในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาน 

สงเคราะหบานธรรมปกรณ และบุคลากร กองสงเสริมคุณภาพ 

ชีวิต เปนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรให เพิ่มพูนความรู ทักษะ 

ความสามารถในตําแหนงตางๆ โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการ 

ฝกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 209

 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 288/592
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10.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณี-จัดงานวัน
ลอยกระทง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญ
และประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม โดย
มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า  759
 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 289/592
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11.โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปเก่า ต้อนรับปใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายป
เก่า ต้อนรับปใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จํา
เป็นในการจัดงาน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า  759
 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 290/592
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12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
รางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการจัด
งาน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า  759
 ลําดับที่ 29
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 291/592
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13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ ใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและทัศนศึกษาดู
งานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท้าที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 760
 ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 292/592
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14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อ
ให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมา
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 760
 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 293/592
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15.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง เพื่อให้ผู้รับการ
บริการในสถานสงเคราะห์และภายนอกได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจให้ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวัน เป็นการ
ชะลอความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้รับบริการ โดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการ จํานวน 1 ครั้งต่อป โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 760
 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 294/592
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16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 751  ลําดับที่  11
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอที จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่อง
โลกไอที  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 751
  ลําดับที่  12
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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18.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะ
การผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคน
พิการ  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
หน้า 753  ลําดับที่  14
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยสําหรับคนพิการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ  โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
หน้า 750  ลําดับที่  10
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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20.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
การแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชา
สัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า  749  ลําดับที่  9
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

21.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการนวดบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  โดยมีค่า
ใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
หน้า 754  ลําดับที่  15
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 297/592

638



22.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร
และเครือข่ายผู้สูงอายุ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
หน้า 752  ลําดับที่  13
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,310,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   890,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  420,250  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 13,967,950 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา 
ตรายาง ขา ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่อง ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระ บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 
มู่ลี่ ม่านปรับ แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา

ยางลบ นํ้ายาลบคํา ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซีแบบใส 
น้ำยาลบกระดาษไข ไม้ บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
ของใช้ในการบรรจุหีบ ห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
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จํานวน  70,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  80,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  10,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน  20,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,511,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   995,200  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   416,100 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  20,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน  20,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน จารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน     30,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   200,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   10,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน 100,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน  130,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบ
มีด เชือก) ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   10,000 บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน   20,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)"
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 428,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง
ทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง ถุงเท้า รองเท้า  และเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสม ตามสภาวะอากาศ สําหรับผู้รับบริการ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   350,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   78,650 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Di gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ

3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล
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ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เม 

มโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ  (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound 
Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 309/592

650



วัสดุอื่น จํานวน 10,068,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสําหรับประกอบการเลี้ยงผู้รับบริการใน
สถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง เช่น ค่าอาหารสด ค่าเชื้อเพลิง ค่า
ส่วนประกอบของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับจัดเลี้ยง
ผู้รับบริการ จํานวน 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ รวมวันละ 80 บาท
ต่อคน เบิกจ่ายตามอัตราผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1865 ลงวันที่ 2
 มิถุนายน 2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   1,000,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   4,672,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน     600,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   3,796,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  200,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  400,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  260,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน    50,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  250,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  80,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)"
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  10,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  50,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  10,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  20,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน    5,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  15,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    6,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  12,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  3,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  20,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  5,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  12,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการจัดงานวันคนพิการสากล จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น
คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการโครงการจัดงานวัน
คนพิการสากล ประจําป 2564
เป็นไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาสังคม หน้า 748 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,960,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 1583  ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะ
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 1583  
ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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3.โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างชุมชนนําร่องและต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ชุมชนนําร่องและต้นแบบ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อ
เป็นแบบอย่าง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 1584  
ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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4.โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดโรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1585  ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

งบรายจ่ายอื่น รวม 2,400,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 2,400,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและ
สาธิตการจัดทําถนน นวัตกรรมจากขยะ
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-ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยโครงการจัดทําถนนนวัตกรรม
จากขยะและสาธิตการจัดทํา  ถนนนวัตกรรมจากขยะ เพื่อเป็นต้น
แบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ระยะทาง 500 เมตร 
รวมทั้งทําการจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาวิจัย ให้
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่ว
ไป
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1585  ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

"     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 36,360,280 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,360,280 บาท
ค่าใช้สอย รวม 36,360,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 861 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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02.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
            (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา 
เป็น 
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 859 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

03.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด)

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 858 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
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04.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 

สาธารณสุขของประชาชน  อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหารครบมื้อ  ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่  160-161  ลําดับที่ 34
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

05.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว 

ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝก

อบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ   
หน้า 148 ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 324/592

665



06.โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร  หน้า  737
ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

07. จํานวน 2,700,000 บาทโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม มี 
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร  หน้า  15
ลําดับที่  2  ตั้งงบประมาณไวที่  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
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08.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและ
หรือสัตว์เศรษฐกิจ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

จําเปนในการฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร  หน้า  739
ลําดับที่  3
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

09.โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเปนในการฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  หน้า  764  ลําดับ
ที่  3
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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10.โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการแพทย์แผน
ไทย

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบ 

อาชีพการแพทย์แผนไทย มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า อา
หารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนในการฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  หน้า  19  ลําดับ 

ที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

11.โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานถนน เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว มี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแขงขัน

คาจัดนิทรรศการ คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใช

จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดงาน

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  หน้า  22
ลําดับ ที่  15
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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12.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําเด็ก เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก เยาวชน และครู โรงเรียนใน
สังกัด อบจ. มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนใน

การฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  
หน้า  777  ลําดับที่  16
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

13.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรครูและ
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 743,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นแก่บุคลากรครูและนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา   มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  หน้า 1576 ลําดับที่ 2 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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14.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green and Clean City) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1589 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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15.โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและ
ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับ
สนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น น้ําเสีย การจัดการขยะมูล
ฝอย คุณภาพอากาศ การอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง ฯลฯ   มีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 1587 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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16.โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดภาวะโลก
ร้อน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ วารสาร  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1588 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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17.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุก
เฉิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 58 แห่ง

จํานวน 688,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการฝึกอบรมเรียนรู้
อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แห่ง โดยมีค่า
ใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หน้า 1579 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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18.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 179,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หน้า 1581 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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19.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้า 1586 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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20.โครงการรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน  มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 1577 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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21.โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่า
ใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หน้า 1576 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

22.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง

จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอําเภอขามสะแกแสง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 792 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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23.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหาร
จัดการชุมชนต้นแบบอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,658,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน
ด้านการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 787 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

24.โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จํานวน 1,741,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน
อําเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 786 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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25.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอจักราช

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติของชุมชนอําเภอจักราช
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 794 ลําดับที่ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

26.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา : ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน
อําเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 143 ลําดับที่ 1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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27.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อําเภอ 

เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 

อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม   หน้า 29 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

28.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอชุมพวง

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติของชุมชนอําเภอชุมพวง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 791 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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29.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอโนนแดง

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติของชุมชน อําเภอโนนแดง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 795 ลําดับที่ 45
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

30.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน 
พื้นที่อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ 

สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  หน้า 30  ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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31.โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

32.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สําหรับประชาชน
ทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอบ้านเหลื่อม)

จํานวน 1,258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี สําหรับประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอบ้าน
เหลื่อม) 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม    หน้า 6    ลําดับที่ 24   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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33.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอเมืองยาง

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติของชุมชนอําเภอเมืองยาง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 795 ลําดับที่ 44
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 910,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (สวดมนต์ข้ามป สืบ
สานวิถีถิ่น วิถีไทย ประจําป พ.ศ. 2563)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในการสวดมนต์ข้ามป สืบสานวิถี
ถิ่น วิถีไทย ประจําป พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นใน
การจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 1442 ลําดับที่ 30 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
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02.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จํา
เป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1442
 ลําดับที่ 30 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

03.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9)  โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 1442 ลําดับที่ 30 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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04.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วัน
สามเณร)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานเกี่ยว
กับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เนื่องในวันสามเณร โดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ 
เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 1440 ลําดับที่ 28 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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05.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วัน
มาฆบูชา)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานเกี่ยว
กับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ 
เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
หน้า 1440 ลําดับที่ 28 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
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06.โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เท่าที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
หน้า 1444 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 14,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 14,450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 14,450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
หน้า 1422 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างเหมาจัด
งานเทศกาลเที่ยวพิมาย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา หน้า 1424 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้น
ทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําสื่อเพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับ, โบ
ชัวร์ แหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถี 
เส้นทางท่องเที่ยว, ค่าผลิตและเผยแพร่สารคดีส่งเสริมการท่อง
เที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา หน้า 1447  ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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4.โครงการงานประเพณีกินเข่าค่ําของดีเมืองสูงเนิน จํานวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีกินเข่าค่ําของดี
เมืองสูงเนิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่า
จ้างเหมาจัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาจัดหาเวทีกลาง ค่าจัดหาเครื่องเสียง ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา หน้า 1426  ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 180,129,949 บาท
รวม 74,838,800 บาท
รวม 74,838,800 บาท

จํานวน 39,384,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง  และถือจ่ายตามคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป  ของสํานักการช่าง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 645,200 บาท

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ   จํานวน  210,000
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการช่าง ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  จํานวน  435,200
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  สํานัก
การช่าง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของสํานักการ
ช่าง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 4,290,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างของสํานักการช่าง
เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 27,649,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของสํานักการช่าง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,533,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ของสํานักการช่าง
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 105,291,149 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

ค่าใช้สอย รวม 68,558,649 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่
มือ บันทึกต่างๆ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูล ข่าวสารให้
ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 354/592

696



2.ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบแปลนก่อสร้างหรือซ่อมแซม
งานประเภทต่างๆ รวมทั้งรายการและเอกสารประกอบแบบแปลน
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

3.ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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4.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด จ้าง
เหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ การจ้าง เก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางปา  
การจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:14 หน้า : 356/592

698



5.ค่าจ้างเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสํารวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสํารวจ ค่าจ้างผู้
ช่วย นายช่างสํารวจ ค่าจ้างคนงาน และค่าจ้างเหมารถ
เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 1569 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,100,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและให้หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่า
เช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
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ต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
- การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่/จัดกิจกรรม อันเกิดจากงานรัฐ
พิธี พิธีการทางศาสนา/การเตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยว
เนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์  พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน 7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมอันเกิดจาก
งานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณีต่างๆ ที่ทาง
ราชการกําหนด และการเตรียมการระหว่าง
รับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหา
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กษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด หรือนโยบายเร่งด่วนของท้องถิ่นที่
สามารถดําเนินการเองได้ หรือมิอาจดําเนินการได้เอง เช่น การ
จ้างทําของ การเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สํานัก
การช่าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนําข้อมูลมา
ปรับแก้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผน
ภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  หน้า      ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
งานด้านช่าง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านช่าง  มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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4.โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมือง
รวมเมือง /ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผังเมืองรวมหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมในขั้นตอน  กระบวนการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้า 61 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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5.โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน
ด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้าน
ผังเมือง มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 1565 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

6.โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผังเมืองรวมหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวม ว่าด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  หน้า 61 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,903,649 บาท

1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
จํานวน 1,000,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ     
ที่ชํารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.งานซ่อมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้อง
ถิ่น) จํานวน 22,903,649 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบํารุงทาง ของ อบจ.ถนนถ่าย
โอน (ทางหลวงท้องถิ่น) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสิ่งก่อสร้าง ส่วนควบในสาย
ทาง รวมทั้งถนน สายทาง สะพานและท่อเหลี่ยมที่ได้รับมอบ
หมาย ให้ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา เพื่อการเสด็จ
ประกอบ พระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ เพื่อการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการหรือเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การซ่อมปะผิวจราจร การ
เสริมผิวจราจร การซ่อมเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างทาง การ
บูรณะซ่อมสร้างทาง การซ่อมที่เกิดจากภัยพิบัติฉุกเฉิน ฯลฯ
3.ค่าซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน และติดตั้งป้ายชื่อสาย
ทาง  จํานวน  6,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทาง
ถนนและติดตั้งป้ายชื่อสายทางในความรับผิดชอบของ อบจ
. เช่น ติดตั้งหรือซ่อมแซมป้ายสายทาง,หลักนําโค้ง,หลัก
กิโลเมตร,งานตีเส้นจราจร เครื่องหมายสัญญาณ และอื่น ๆ รวม
ทั้งงานทางที่เกี่ยวกับการอํานวยความปลอดภัยทางถนน เช่น งาน
ถางปา ตัดหญ้า เป็นต้น
4.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
จํานวน 6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถยนต์ทุกประเภทเครื่อง
จักรกลขนาดต่างๆ และรถตัดหญ้าของส่วนกลาง/อําเภอ เพื่อให้
อยู่ในสภาพของการใช้งานตามปกติ
5.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน/อาคารบ้าน
พัก  จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน/อาคารปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด/อาคารบ้าน
พัก/อาคารบ้านพักศูนย์ประสานงาน
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ประจําอําเภอฯ/อาคารบ้านพักโรงเรียนในสังกัด และอาคาร
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

ค่าวัสดุ รวม 36,032,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปด
ประกาศ แผ่นป้าย
ชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป 
พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
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น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,160,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่  ปไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,172,500 บาท

1.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทหินต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทาง ประเภทหินคลุก หินฝุน หิน
เกล็ด หินเบอร์ขนาดต่างๆ ที่ใช้สําหรับงานบูรณะ งานซ่อมบํารุง
รักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งทางและถนนต่างๆ ที่มอบหมายให้ทําการ
ซ่อมบูรณะหรือ
ซ่อมบํารุงรักษา
2.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทงานยางแอสฟัลท์ติก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทางประเภทยางแอสฟัลท์ติก ชนิด
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ต่างๆ รวมทั้งยางแอสฟัลท์ที่มีการปรับคุณภาพหรือ
คุณลักษณะ เช่น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พาราแอสฟัลท์ ฯลฯ ที่ใช้สําหรับงานบูรณะ งานปรับ
ปรุง งานซ่อมบํารุงรักษาทางผิวจราจร
ลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งทางและถนนต่างๆ ที่มอบหมายให้ทําการ
ซ่อมบูรณะหรือปรับปรุง หรือซ่อมบํารุงรักษา
3.วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์ 
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก
น๊อต และสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรองแสง ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
1.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(DisKette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Falsh Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (MeMory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้
1.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 7,400,000 บาท

1.วัสดุงานเชื่อมโลหะ   จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานเชื่อมโลหะ ดังนี้

1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หัวเชื่อมแก๊ส สายแก๊ส ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อม แว่นตา กระดาษ

ทราย ฯลฯ
2.วัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ
จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐ
พิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณีต่างๆ ที่ทางราชการกําหนด และ
การเตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์และ
โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ฯลฯ

3.วัสดุงานช่างเครื่องกล จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานช่างเครื่องกล ประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ประแจปากตาย ชุดตะไบ ประแจ
บล็อกหกเหลี่ยม ฯลฯ
4.วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย  จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย ดังนี้

1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หมวกนิรภัย กรวย รองเท้า ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง เทปกั้น

เขต ขาว/แดง ฯลฯ
5.วัสดุเครื่องมือภาคสนาม  จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องมือภาคสนาม ประเภทวัสดุคง
ทน เช่น ชุดไขควง ชุดคีม ชุดเหล็กส่ง เหล็กนําศูนย์ ฯลฯ
6.วัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล  จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล ดังนี้

1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น Submersible Pump 1 hp
ท่อ PVC ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อ
องศา ฯลฯ

2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันเกลียว เทปพันสาย
ไฟ เทปละลาย ตะปูเกลียว เชือกมะนิลา สายไฟ กาวทาท่อ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 449,718,800 บาท
งบลงทุน รวม 449,718,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 449,718,800 บาท
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  โรงเรียนครบุรี จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนครบุรี
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 180 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 15  ลําดับที่ 28 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

002.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
รั้วคอนกรีตบล๊อค ขนาดสูง  2.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  47  ลําดับที่ 115 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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003.โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน (Cover Way)
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาทางเดิน (Cover Way) ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  69  ลําดับที่ 180 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

004.โครงการก่อสร้างเททางเดินรอบอาคารอเนกประสงค์
พร้อมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเททางเดินรอบอาคารอเนกประสงค์ 
พร้อมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  130  ลําดับที่ 181 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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005.โครงการก่อสร้างตะแกรงกันนก อาคาร 242 ล. พิเศษ
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตะแกรงกันนก อาคาร 242 ล. พิเศษ
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  130  ลําดับที่ 183 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

006.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ข้างอาคาร 242 ล. พิเศษ)
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ข้างอาคาร 242 ล
. พิเศษ)
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 32
 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  131  ลําดับที่ 184 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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007.โครงการก่อสร้างรั้ว (ด้านขวาประตู 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว (ด้านขวาประตู 1) ขนาดสูง 2.00
 เมตร 
ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม
. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 50  ลําดับที่ 122 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

008.โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ (อาคาร 4) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ (อาคาร 4)
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  141  ลําดับที่ 216 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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009.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (หน้าอาคาร 3) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (หน้าอาคาร 3)    
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  143  ลําดับที่ 220 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

010.โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนกฤษณาวิทยา จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร โรงเรียน โรงเรียนกฤษณาวิทยา
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  6  ลําดับที่ 2 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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011.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  โรงเรียนคลองไผ่วิทยา จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
จํานวน 1 แห่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 19  ลําดับที่ 37 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

012.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (เชื่อมต่อโครงการเดิม)
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 150 เมตร โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  17  ลําดับที่ 30 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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013.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  โรงเรียนหนองหว้าพิทยา
สรรค์

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 33 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 69  ลําดับที่ 181 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

014.โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ โรงเรียนวัดประชานิมิตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ ตามอาคาร 216 ล (ปรับ
ปรุง 29)
และอาคาร 318ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  13  ลําดับที่ 8 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.โครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 6,503,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อย
กว่า 13,240 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 31 ลําดับที่ 79
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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002.โครงการถนน อบจ.นม.11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บ้าน
ห้วย หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 9,292,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 2,757 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,299 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 29 ลําดับที่ 78 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

003.โครงการถนน อบจ.นม.04309 เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 6,542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,781 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,248 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 17 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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004.โครงการถนน อบจ.นม.04307 บ้านตากิ่ม - บ้านดอนทะแยง 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,512 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 15 ลําดับที่ 37 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

005.โครงการถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปอแดง - บ้านโนนเต็ง 
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,889,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,067 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,402  ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 13 ลําดับที่ 31 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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006.โครงการถนน อบจ.นม.13201 บ้านเขว้า - บ้านนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 7,390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000  เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 33 ลําดับที่ 87
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

007.โครงการถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโดน - บ้านดอนยาว 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 35 ลําดับที่ 93
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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008.โครงการถนน อบจ.นม.14204 บ้านเก่านางเหริญ – บ้านโกรก
ละลาย อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 37 ลําดับที่ 97
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

009.โครงการถนน อบจ.นม.15102 สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว 

จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรัง เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 42 ลําดับที่ 107
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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010.โครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 6,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 44-45 ลําดับที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

011.โครงการถนน อบจ.นม.15101 สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว 800 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า  6,400  ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 39-40 ลําดับที่ 106
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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012.โครงการถนน อบจ.นม.01210 บ้านนากลาง - บ้านโปงแมลงวัน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,094,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,440 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 7 ลําดับที่ 10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

013.โครงการถนน อบจ.นม.01316 บ้านยองแยง – วัดพนมวัน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,895 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,370 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 9 ลําดับที่ 16 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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014.โครงการถนน อบจ.นม.01219 สายแยก ทล. 2 - บ้านยองแยง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 6,855,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,925 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,400 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 11 ลําดับที่ 18 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

015.โครงการถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ - บ้านหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 14,520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 5800 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 47,000 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 53-54 ลําดับที่ 170
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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016.โครงการถนน อบจ.นม.08201 บ้านแปรง - บ้านหนองกราด 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 13,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 5,000 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 40,000 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 19-20 ลําดับที่ 53
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

017.โครงการถนน อบจ.นม.08305 บ้านห้วย - บ้านหนองบัวละคร 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 24 ลําดับที่ 57 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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018.โครงการถนน อบจ.นม.08304 บ้านด่านนอก – บ้านวัง อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,409,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวางข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 22 ลําดับที่ 56 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

019.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 สาย
ถนนหมายเลข 202 ถึง ถนนกรมชลประทาน เชื่อม บ้านหนองขาม
น้อย ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 20 ลําดับที่ 4 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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020.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 สาย
บ้านหนองเม็กน้อย ถึง บ้านโสกงูเหลือม ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา  หน้า 23 ลําดับที่ 10 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

021.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแก้งสนามนาง หมู่ที่ 4 
ตําบลแก้งสนามนาง ถึง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 16 ลําดับที่ 4 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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022.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตําบล 
ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตําบลบึงสําโรง - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 
8 ตําบลสีสุก อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 23 ลําดับที่ 12 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

023.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 5  ตําบลพันดุง (สายวัดปา) เชื่อม ตําบลบึงอ้อ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 1320 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

เลมที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 935 ลําดับที่ 201 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 394/592

736



024.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม 
บ้านโกรกกระหาดหมู่ที่ 4 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อม 
ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 465 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2790 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และ
การโยธา หน้า 939 ลําดับที่ 209 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

025.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
พันดุงพัฒนาหมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 5 ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 595 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 3570 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ .นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และ
การโยธา หน้า 942 ลําดับที่ 216 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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026.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก
พัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบลพันดุง เชื่อม บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 ตําบลบึง
อ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา หน้า 943 ลําดับที่ 219 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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027.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคก
แขวนพัฒนา  หมู่ที่ 8  (สายรอบบ้านโคกแขวนพัฒนา) ตําบลพันดุง  
อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมต่อตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 
5070 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 942 ลําดับที่ 217 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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028.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองไผ่บ้านบึงขามทะเลสอ 
หมู่ที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อมถนนทางหลวงสายขามทะเลสอ 
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 944 ลําดับที่ 222 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

029.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโคกแฝก (ปาสัก) หมู่ที่ 5  
ตําบลขามทะเลสอ เชื่อม เขตเทศบาลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเล
สอ   จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1760 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 945 ลําดับที่ 224 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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030.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตําบล 
จากบ้านเหนือ  หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองนาท ถึง บ้านด่านช้าง ตําบลขาม
สะแกแสง   อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 27 ลําดับที่ 22  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

031.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชีวึก หมู่ที่ 1-บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 6 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง (เชื่อมต่อบ้านโค้ง
สําโรง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธาหน้า 32 ลําดับที่ 34 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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032.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนสามัคคีหมู่ที่ 10
ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง-บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 
ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 32 ลําดับที่ 35 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

033.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1  ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมต่อเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน  
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 32 ลําดับที่ 36
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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034.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อม บ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 24 ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

035.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้าน
ดอนพะงาด หมู่ที่ 5 ตําบลพะงาดอําเภอขามสะแกแสง เชื่อม บ้าน
ดอนสระจันทร์ 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 28 ลําดับที่ 25  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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036.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 10 ตําบลโนนเต็ง  สายบ้านโคกน้อยพัฒนา 
ไปบ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 501 ลบ.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือ สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 30 ลําดับที่ 32 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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037.โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล 18 ช่วงเชื่อมถนนเข้าหมู่
บ้านมะค่า อบต.ขามสมบูรณ์ ถึงบ้านนายสําเรียง เฉียงกลาง หมู่ที่ 9 
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรทั้งสองฝั่ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือ สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 36 ลําดับที่ 43 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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038.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุ
สนวนใน หมู่ที่ 1 ตําบลตาจั่น ถึงเขตตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 846,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 471 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 2,826 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า   16  ลําดับที่ 44      
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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039.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสําไว ป้อง
สนาม-คลองยายหอมบ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตําบลเมืองคง เชื่อม 
บ้านศรีนิมิตร ตําบลดอนใหญ่ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 39 ลําดับที่ 49 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

040.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 3-3.00x3.00x10.00 เมตร (BOX CULVERT)
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 4   ลําดับที่  185
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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041.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแชะ หมู่ที่ 3 ตําบลแชะ   
อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,372,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 366 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อยกว่า 1830 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 52    ลําดับที่  75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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042.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชน บ้าน
หนองสะเดา หมู่ที่ 1 ในเขตเทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อม 
บ้านโกรกสําโรง หมู่ที่ 4 ตําบลครบุรี เขต อบต.ครบุรี

จํานวน 1,261,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 427 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อยกว่า 1708 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 71   ลําดับที่ 114 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 407/592
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043.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตําบลอรพิมพ์  เชื่อม บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อยกว่า 1360 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 74   ลําดับที่ 119 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 408/592
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044.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกสําโรง หมู่
ที่ 4 เขตองค์การบริหารส่วนตําบลครบุรี เชื่อมชุมชน หมู่ที่ 1 เขต
เทศบาลตําบลไชยโยง-ไชยวาล ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,357,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อยกว่า 1840 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า   38    ลําดับที่ 132 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 409/592
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045.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตําบลอร
พิมพ์ เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 760 ลบ.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  35     ลําดับที่ 118  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 410/592
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046.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 
4 ตําบลลําเพียกอําเภอครบุรี เชื่อม บ้านโปงคอก หมู่ที่ 14 ตําบล
โนน สมบูรณ์ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อยกว่า 1350 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 40 ลําดับที่ 51       
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 411/592
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047.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหอม หมู่ที่ 7  ตําบลสระ
ว่านพระยา  อําเภอครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์) 
เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านเจริญผล ตําบลสุขไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 533 เมตร หรือพื้นที่ดํา
เนินการไม่น้อย กว่า 2665 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  19      ลําดับที่  62     
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 412/592
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048.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place Recycline) บ้านโนนทะยูง 
หมู่ที่ 11  ตําบลหนองขาม-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 
ตําบลคลองเมือง  อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 7,135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร ยาว 2304 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16128 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 89 ลําดับที่ 149 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 413/592
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049.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายแยกโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ 
8 บ้านกรูด ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ถึงเขต 
หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง  ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ การ
โยธา
หน้า 84  ลําดับที่ 232  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 414/592
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050.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไสว-บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 
ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ 
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 948 ลําดับที่ 233  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 415/592
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051.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านด่าน จากบ้านหนองยาง
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองยาง-เชื่อมบ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 542 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 90 ลําดับที่ 152 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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052.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนน
หมัน   
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม-กม.11 ถนนมิตรภาพ เชื่อมตําบลใหม่ 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 309,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 954 ลําดับที่ 246 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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053.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัว-หนองผักแว่น 
บ้านโนนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 เทศบาลตําบลชุมพวง-อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  92        ลําดับที่ 471 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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054.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขว้า หมู่ที่ 7
 ตําบลโนนยอ  อําเภอชุมพวง-บ้านดงหลบ หมู่ที่ 7 
เทศบาลตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 280  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 93 ลําดับที่ 157 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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055.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ตะครองใหญ่
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง-บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนรัง  
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 140  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 93 ลําดับที่ 158
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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056.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,350 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 95 ลําดับที่ 162 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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057.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)(อบจ.นม.07202) 
บ้านด่านเกวียน-บ้านกอก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 925 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7400 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  46   ลําดับที่  47
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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058.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 794 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า   22       ลําดับที่  70
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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059.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ 7 ตําบล
แชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 784 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  23        ลําดับที่  71
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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060.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
(สามแยกถนนด่านขุนทด-สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตําบลหินดาด  อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,946,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย 

กว่า 6,300 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือ สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  109  ลําดับที่  684
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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061.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด  
เชื่อมตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 535 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 419 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือ สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า 1110  ลําดับที่ 638 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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062.โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านเทวานิมิตร หมู่ที่ 16 
เทศบาลตําบลหนองกราด  เชื่อม บ้านหนองขุยคูเมือง หมู่ที่ 7 
อบต.หนองกราด อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 418 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  101         ลําดับที่ 641 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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063.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านสํานักพิมาน
หมู่ที่ 12 ตําบลกุดพิมาน เชื่อม บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองกราด 
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 745 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,215 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  1113 ลําดับที่ 645 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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064.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านฝายโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  965 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,755 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 1133  ลําดับที่ 688 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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065.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง ตําบลหนองไทร อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 418 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือ สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5  พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า 73   ลําดับที่  140
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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066.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15
 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านห้วยจระเข้ 
หมู่ที่ 3 ตําบลหินดาด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 53    ลําดับที่ 257 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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067.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโคกผักหวาน
หมู่ที่ 7 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ เชื่อม ถนนร่วม 
บ้านเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ตามแบบและ 
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 960 ลําดับที่ 261  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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068.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแวง เชื่อม บ้านซับสําราญ หมู่ที่ 2 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 

พื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม. ตามแบบและ 
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 961 ลําดับที่ 262 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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069.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนน 

เขว้า เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหัน
ค่าย หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1160 ตร.ม. ไหล่ทางหิน 

คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 
1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 99 ลําดับที่ 169 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 434/592

776



070.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตําบล หมู่ที่ 6
บ้านหนองม่วง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมู่ที่ 5 
บ้านดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 99 ลําดับที่ 170 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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071.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตําบล หมู่ที่ 3
บ้านโกรก ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1695 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 100 ลําดับที่ 171 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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072.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล
ตําบลโนนแดง ตําบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,919,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 593 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2965 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 100 ลําดับที่ 172 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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073.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3
ตําบลวังหิน  อําเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2025 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 105 ลําดับที่ 181 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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074.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางประนอม บ้าน
หนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตําบลลําคอหงษ์  อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 681 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 115 ลําดับที่ 474 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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075.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.10203) บ้านบิง-บ้านเหมต่ํา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,066,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 465 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 890 ลําดับที่ 68 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

076.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหญ้าคาใต้ หมู่ที่ 6 ตําบล
ธารปราสาท เชื่อมบ้านสระจันทร์ ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร         
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 1053 ลําดับที่ 487 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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077.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5
 ตําบลหลุมข้าว-บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 111 ลําดับที่ 193
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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078.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยใหญ่-ดงพลอง) 
จากบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลมะค่า เชื่อมตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 93 ลําดับที่ 475 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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079.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 ตําบลบ้าน
ใหม่ เชื่อม เทศบาลตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 94  ลําดับที่ 482 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 443/592

785



080.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด  หมู่ที่ 
2 ตําบลจันอัด เชื่อม บ้านโนนตากลาง หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 712 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  95  ลําดับที่  518 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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081.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา  หมู่ที่ 4 
ตําบลพลสงคราม เชื่อม บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลมะค่า 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 114   ลําดับที่ 198 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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082.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลโตนด เชื่อมต่อเขต บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7
ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,093,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,008 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 80   ลําดับที่ 160 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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083.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองแสง 
หมู่ที่ 5 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้าง 
ละ 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด ตาม 

แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 966    ลําดับที่ 276 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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084.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4  
ตําบลโนนจาน - บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.   
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 91   ลําดับที่ 192 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 448/592

790



085.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย - บ้านหนองแสง ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 967   ลําดับที่ 280 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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086.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังโพน หมู่ 2 ตําบลบัว
ลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหว้า อําเภอบัว
ลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,575 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  92   ลําดับที่ 194 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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087.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงน้อย
หมู่ที่ 2 สายโคกปาเตี้ย ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย -
บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 748,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,275 ตร.ม.
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  92   ลําดับที่ 196 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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088.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตําบลกุด
จอก 
เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  122  ลําดับที่ 214 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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089.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากหน้าวัดน้ําอ้อม หมู่ที่ 11
ตําบลบัวใหญ่ ถึงเขต ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 129  ลําดับที่ 228
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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090.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านปาตอง หมู่ที่ 1
สายบ้านปาตอง ถึง โรงพยาบาลบัวใหญ่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองบัว
ใหญ่ 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 87  ลําดับที่ 180 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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091.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 สายโรงฆ่า
สัตว์ เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 87  ลําดับที่ 181 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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092.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 ตําบลบัว
ใหญ่ สายบ้านคึมม่วง ไป คุ้มสวนผัก เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  87   ลําดับที่ 182
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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093.โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ํา คสล.ถนนข้าง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร (เชื่อม อบต.บัวใหญ่) อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 815,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พรอมทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 89  ลําดับที่ 187 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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094.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 2,880 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 111  ลําดับที่ 690
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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095.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติก
คอนกรีต  (สายด่านช้าง - บ้านหนองหญ้าปล้อง) จากบ้านหนองไผ่
งาม –
บ้านขามเตี้ย เชื่อม ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติก
คอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 520
 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,160
 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 89   ลําดับที่ 186 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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096.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโสกรัง - บ้านหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัวสะอาด เชื่อม ตําบลหนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 4,440 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 90  ลําดับที่ 188 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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097.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหลื่อม ถึงบ้านหนองกุงน้อย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 969   ลําดับที่ 284
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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098.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
โพธิ์ เชื่อมบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 1)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 972   ลําดับที่ 291 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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099.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบ้านดอนตะหนิน หมู่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม  

จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 2)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 971   ลําดับที่ 288  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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100.โครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้าน
โกรกหิน หมู่ที่ 8 ตําบลหันห้วยทราย เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลกระทุ่มราย  อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 
5520 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 143  ลําดับที่ 256 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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101.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.13202) หนองม่วงใหญ่-บ้านหนองกุง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 1394 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11152 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 28  ลําดับที่ 88 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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102.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.14305) บ้านลําซอ-บ้านโคกสมอ อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 950
 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  59   ลําดับที่  98
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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103.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตําบลตะคุ 
อําเภอปักธงชัย เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ตําบลหนองตะ 

ไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5700 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 1161   ลําดับที่ 761 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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104.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 
10 ตําบลนกออก เชื่อม สี่แยกป้อมตํารวจ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 
ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 978 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 5868 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 1150 ลําดับที่ 732 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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105.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete 
บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า  หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง เชื่อมบ้านปางแจ้ง 
หมู่ที่ 5ตําบลกลางดง  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,846 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 
9,230 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียด 

ที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 59   ลําดับที่ 282 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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106.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตําบล
ปากช่อง เชื่อมบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตําบลจันทึก 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 4290 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 124  ลําดับที่ 770 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

107.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตําบล
กลางดง เชื่อม ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 3,500 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 125   ลําดับที่ 772 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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108.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.21301) 
บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐา อุตสาหกรรมและการ 
โยธา
หน้า  42  ลําดับที่  155
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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109.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านภูไทพัฒนา หมู่ที่ 14
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้านซับยาง หมู่ที่ 11 ตําบลหนองสาหร่าย 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 375 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 175 หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 153   ลําดับที่ 277 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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110.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอทรายทอง หมู่ที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตําบลคลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 827 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 4,962 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 122   ลําดับที่ 768 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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111.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหินดาด หมู่ที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 123   ลําดับที่ 769 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 474/592

816



112.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล จากสี่แยก บ้านทํานบ
พัฒนา
หมู่ที่ 3 ทางเข้าบ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองตอ ตําบลปารัง
งาม  
อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 5,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
1238 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9904 ตร.ม. พร้อมตีเส้น 

จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 177  ลําดับที่ 324 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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113.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนระเวียง สายทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัวตะเกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 418 ลบ.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 74   ลําดับที่ 141 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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114.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21 ตําบลหิน
ดาด
เชื่อมบ้านปารังงาม หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 8 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 419 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  1106  ลําดับที่ 626 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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115.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 ตําบล
หินดาด
เชื่อมบ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 416 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 1108   ลําดับที่ 633 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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116.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 ตําบล
หินดาด
เชื่อมบ้านถ้ําเต่า หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 1104   ลําดับที่ 622 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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117.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล หมู่ที่ 9 ตําบลสัมฤทธิ์
เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,265 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 159   ลําดับที่ 288 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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118.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านตะบอง หมู่ที่ 1 ตําบล
โบสถ์-
บ้านจารย์ตํารา หมู่ที่ 5 ตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  160  ลําดับที่  290
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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119.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง
หมู่ที่ 2 ตําบลดงใหญ่ เชื่อม บ้านไทรโยง หมู่ที่ 14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3250 ตร.ม. ไหล่ทาง 
ตามสภาพ  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 61  ลําดับที่  295
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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120.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน ทช.นม.3126 (หน้าศาล
ย่า)
บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา    หมู่ที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย เชื่อม 
บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,304 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  164   ลําดับที่  299
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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121.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตําบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคก
รักษ์  
หมู่ที่ 11 ตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.ไหล่ทางตาม
สภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 160 ลําดับที่ 291 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 484/592
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122.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 
11
ตําบลในเมือง - บ้านจํานงค์ภูมิเวช หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 60  ลําดับที่ 292 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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123.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละหลอด หมู่ที่ 3   
ตําบลธารละหลอด เชื่อมบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10  
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,625,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,930 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  1177 ลําดับที่ 799 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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124.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 
10
ตําบลท่าหลวง เชื่อม บ้านพุทรา ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,620 ตร.ม. ไหล่ทาง 
ตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า   128        ลําดับที่ 807 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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125.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ่
อําเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย - เหมืองบ้านตลาดแค
ตะวันออก 
หมู่ที่ 15 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 817 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

 กวา 518  ลบ.ม.

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 172  ลําดับที่  314
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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126.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 ตําบล
กระเบื้องใหญ่  อําเภอพิมาย สายคลองกระเบื้องไปลําสะแทด
เชื่อมบ้านโนนพลกรัง หมู่ที่ 12 ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 817 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอย

กวา 518 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  172   ลําดับที่  315
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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127.โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1138 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6828 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 1.00 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 121  ลําดับที่ 275 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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128.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม 
หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย เชื่อม บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2

ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 589,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1040 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  93   ลําดับที่  198
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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129.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย-บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  91   ลําดับที่  191
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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130.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 
4 ตําบลหนองหว้า (บ้านนางภควดี โหมดนอก - เขตบ้านฝาผนัง) 
หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,479,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,525 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  98   ลําดับที่  274

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 493/592
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131.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01208) บ้านตะคองเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 
1900 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ 

.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  12      ลําดับที่  8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 494/592
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132.โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านทุ่งกระโดน หมู่ที่ 9 ตําบลสีมุม 
เชื่อม บ้านใหม่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สายวัดปาพิทักษ์ธรรมทุ่งสีมาราม ช่วงที่ 2)

จํานวน 1,690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 619 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3095 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 1212  ลําดับที่  887
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 495/592
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133.โครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองชลประทาน (คลอง 2) ไปทาง
ทิศตะวันออกถึงเขต  ตําบลจอหอ (บ้านโพนสูง ตําบลหมื่นไวย
ถึงบ้านช่องอู่ ตําบลจอหอ) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1045 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5225 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  179  ลําดับที่  329
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 496/592
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134.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ
.นม.01221) บ้านฝ้าย - บ้านนาตม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก      .
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 14    ลําดับที่ 20 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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135.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 574 ลบ.ม. 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ การเกษตร 
หน้า 136   ลําดับที่  313
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 498/592
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136.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 
ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านวัด หมู่ที่ 9 ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอคง จัหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 170  ลําดับที่ 311 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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137.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบ้านใหม่
สามัคคี 
หมู่ที่ 16 ตําบลในเมือง - บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 ตําบลท่าหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตาม 

แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 175   ลําดับที่ 321 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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138.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซาด หมู่ที่ 6

ตําบลชีวาน-บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 233 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 163   ลําดับที่  297
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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139.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 แยก ศพด
.หนองขาม 
ตําบลโบสถ์ อําเภอพิมาย - บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตําบลประสุข อําเภอ
ชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 169   ลําดับที่  308
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 502/592
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140.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตําบล
โบสถ์ 
อําเภอพิมาย - บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 167   ลําดับที่  304
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

141.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง ไปถนนมิตรภาพ เชื่อมต่อ
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4400 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  187    ลําดับที่  344
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 503/592
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142.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าวัดลองตอง ถึงเขตบ้าน
โตนด 
หมู่ที่ 2 เส้นทุ่งนา (บายพาส) บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน
โพธิ์ 
อําเภอเมือง เชื่อมต่อกับตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2720 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  186   ลําดับที่  343
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 504/592

846



143.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ตําบล
ตลาด(ต่อถนนสายตรงทางขวาง เชื่อม บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 
ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1840 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  185    ลําดับที่  341
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 505/592
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144.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวคํา หมู่ที่ 5 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านโนนพฤกษ์ 
หมู่ที่ 2  
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจรากว้าง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ไหล่ทางตาม 

สภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 127      ลําดับที่  796
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 506/592
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145.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระหนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบล
สัมฤทธิ์(เลียบลําน้ํามูล) อําเภอพิมาย เชื่อมลําเชิงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ 
2  
ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  165   ลําดับที่  300
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 507/592
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146.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 4 
ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4 ตําบลดงใหญ่ ถึงบ้านกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.ไหล่ทางตาม 

สภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบ หนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 161     ลําดับที่  293
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 508/592
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147.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนาม
กีฬาลิปตพัลลภ บ้านบุกระถิน หมู่ที่ 5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมต่อบ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3276 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  188   ลําดับที่  346
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 509/592
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148.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บ้านนางจากถึงถนนพลกรังบ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 15 
ตําบลพุดซา เชื่อมต่อบ้านตาท้าว หมู่ที่ 6 ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2650 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า   188   ลําดับที่  347
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 510/592
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149.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกกรวด-หนองนมนาง  (ช่วง
บ้านโปงแมลงวัน) หมู่ที่ 5 บ้านโปงแมลงวัน ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม บ้านตะคุ หมู่ที่ 1 ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 2500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ลาดเอียง 1:1.5
 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2334 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย
บดอัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  190  ลําดับที่  351
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

150.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01211) บ้านหนองไทร-บ้านโกรกเดือนห้า อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 245
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1960 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  871   ลําดับที่  11
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 511/592
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151.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01222) บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 1920 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียด 

ที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 15   ลําดับที่  21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 512/592
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152.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอเมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล-บ้านบึงสมบูรณ์ 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนน
ตาล)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.20 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  1211  ลําดับที่  885
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 513/592
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153.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.01206) บ้านใหม่ - บ้านหนองเป็ดน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 245
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1960 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา หน้า  11   ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 514/592
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154.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01218) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 960
 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  13   ลําดับที่  17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 515/592
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155.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
บ้านบึงรี หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไข่น้ํา เชื่อม บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 728 เมตร หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4368 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  184  ลําดับที่  338
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 516/592
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156.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27302) บ้านเมืองยาง-บ้านกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,093,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 328
 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2624 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  930   ลําดับที่ 185 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 517/592
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157.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27303) บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,343,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 800
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5600 ตร.ม. พร้อมตีเส้น 

จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 

.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา   หน้า  48       ลําดับที่ 186 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 518/592

860



158.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
4 ตําบลโนนรัง-บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1720 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา    หน้า  43        ลําดับที่ 160 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 519/592
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159.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือใหญ่ 
ตําบลช่องแมว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3400 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 197   ลําดับที่ 365 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

160.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอ้อ หมู่ที่ 13 
ตําบลบ้านยาง เชื่อม ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 994,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 198   ลําดับที่ 366 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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161.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองนก
เป็ด หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบ้านค้อ ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3400 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 198  ลําดับที่ 367 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

162.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว ถึงตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า1212 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  202  ลําดับที่ 374
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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163.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว ถึงตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1212 ตร.ม
. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 202   ลําดับที่ 375 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

164.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  สายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บ้านยุบอีปูน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1590 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9540 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 205  ลําดับที่  380
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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165.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองไทร 
หมู่ที่ 9 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อม ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 604 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3624 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  135  ลําดับที่ 312 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

166.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม บ้านวะภูแก้ว ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,156,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย 

กว่า 1884 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา หน้า 221   ลําดับที่  413
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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167.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตําบลสี
คิ้ว เชื่อม บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตําบลกุดน้อย อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 538,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่
น้อยกว่า 930 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 158   ลําดับที่ 818 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

168.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อมระหว่างบ้านทับม้า 
หมู่ที่ 10 ตําบลสีคิ้ว-บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 ตําบลหนองหญ้าขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม.  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  227   ลําดับที่  424
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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169.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุด
น้อย เชื่อมบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1728 ตร.ม.  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 155  ลําดับที่ 813 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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170.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
หัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1740 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 1184   ลําดับที่  816
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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171.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตําบล
หนองบัวน้อย เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 805,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1770 ตร.ม
. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า  215  ลําดับที่ 401 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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172.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลองชลประทาน เชื่อม 
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลมิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว และองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 333 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1665 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 216   ลําดับที่ 403 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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173.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
น้อย เชื่อม บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840
 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.40 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 1190   ลําดับที่ 833 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

174.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ตําบลกุด
น้อย เชื่อม บ้านหนองรี  หมู่ที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่ต่ํากว่า 412 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียด 

ที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า  129     ลําดับที่ 837

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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175.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางละกอ 
หมู่ที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 10 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 218  ลําดับที่  407
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

176.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางละกอ 
หมู่ที่ 1 ตําบลกฤษณา เชื่อม บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตําบลดอนเมือง 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870
 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  219  ลําดับที่ 408 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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177.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3300 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 165   ลําดับที่ 827 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

178.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ่ เชื่อบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่ต่ํากว่า 870 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 226   ลําดับที่ 422 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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179.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 160  ลําดับที่  821
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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180.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองขี้เถ้าชุมชนอีสานเขียว 
บ้านแผ่นดินธรรม  หมู่ที่ 16 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว เชื่อม 
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว (อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไม่ต่ำ กว่า 360 ลบ.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 159  ลําดับที่ 820 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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181.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างตําบล บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตําบลสีดา ถึง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 
2 ตําบลสีดา (เขตเทศบาลตําบลสีดา) อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 8,790 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า  139  ลําดับที่ 322 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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182.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างตําบล บ้านหินแห่ หมู่
ที่ 8 ตําบลสีดา ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 138   ลําดับที่ 321 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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183.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จาก
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตําบลโพนทอง-บ้านหนองอ้ายแหนบ 
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนประดู่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.  ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมแ
ละ การโยธา  หน้า              ลําดับที่ 327 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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184.โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 
4 ตําบลสามเมือง เชื่อม บ้านเมืองสูง หมู่ 8 ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 155 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 140   ลําดับที่  325
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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185.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ .นม.18206) บ้านหนองตะไก้-บ้านดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ยาว 1490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,520 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา หน้า 17  ลําดับที่ 137 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

186.โครงการถนนบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตําบลสุขไพบูลย์ เชื่อม 
บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 4,581,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  6.00  เมตร ยาว 1,331 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7986 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ 

และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 86  ลําดับที่ 430 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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187.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสนวน
พัฒนา หมู่ที่ 17-บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลกุดโบสถ์ อําเภอเสิง
สาง

จํานวน 1,851,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3180 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 90   ลําดับที่ 436 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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188.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านวังคล้า ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

จํานวน 568,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธาหน้า 111   ลําดับที่ 437 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

189.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4
 ตําบลหนองหัวแรต เชื่อม บ้านสวรรค์วารี หมู่ที่ 9 ตําบลหนองตะไก้ 

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า  63  ลําดับที่ 343 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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190.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 
2 ตําบลหนองไม้ไผ่อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านแชะ ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 55   ลําดับที่  439
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

191.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ 
เขตตําบลหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 24   ลําดับที่ 338 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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192.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระซาง หมู่ที่ 5 
ตําบลไทยเจริญ-บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านใหม่ 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา  หน้า 26  ลําดับที่ 341 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

193.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสน
สุข หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไม้ไผ่ เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอ
ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า 56   ลําดับที่ 441 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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194.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ตําบลงิ้ว 
ถึงบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2000 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 240  ลําดับที่ 451
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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195.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง
บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านหินโคน หมู่ที่ 14 ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1680 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 241  ลําดับที่ 453 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 544/592

886



196.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับสวายพัฒนา 
หมู่ที่ 2 ตําบลทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ บ้าน
หนองโสน 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1692 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 239  ลําดับที่ 448 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 545/592

887



197.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่
ที่ 3  ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 708 หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3540 ตร.ม. ไหล่ทาง 
ตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 32  ลําดับที่ 601 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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198.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.08305) บ้านห้วย-บ้านหนองบัวละคร อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 7,437,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 

2000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. พร้อม
ตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  18     ลําดับท  57ี่  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

199.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.26201) ด่านขุนทด-หนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 8,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,790 เมตร ไหล่ทา

งกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,320 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กํา
หนด เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
เล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 929  ลําดับที่ 182 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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200.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงหน้าวัดปทุม
วนาราม บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 ตําบลบัวลาย ถึง บ้านโนนแดง หมู่
ที่ 3 
ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,260 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  95    ลําดับที่ 203 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

201.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากร้านศิวิไล หมู่ที่ 
1 ตําบลบัวลาย - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,649,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,220 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 95  ลําดับที่ 204 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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202.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมต่อโรงอาหาร) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 18  ลําดับที่ 32 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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203.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลภู
หลวง อําเภอปักธงชัย เชื่อม ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ 
น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 108 ลําดับที่  205  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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204.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายปากทางบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู๋ที่ 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บ้านโคกเพ็ด หมู่
ที่ 2 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

เลมที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  986   ลําดับที่  321  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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205.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 
ตําบลหนองแวง เชื่อม บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.  
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า  52   ลําดับที่ 250
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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206.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา่ 0.15 เมตร ยาว 153 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่ น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

หน้า 13  ลําดับที่ 22 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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207.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อบ้านพักครู) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมต่อบ้านพักครู) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2
 ข้าง
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้ง ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

หน้า 17  ลําดับที่ 31 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

001.โครงการถนน อบจ.นม.10305 บ้านโค้งกระพี้ - บ้านคล้า 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 8,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 930 เมตร 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 276 เมตร 
(ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า 14,696 
ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และ
การโยธา หน้า 26-27 ลําดับที่ 70 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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002.โครงการถนน อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,159,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 3,100 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,700 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม 

และการโยธา หน้า 47 ลําดับที่ 158
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

003.โครงการถนน อบจ.นม.21109 บ้านหนองไทร - บ้านวังไทร 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,144 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,152 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และ
การโยธา หน้า  49 ลําดับที่ 162
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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004.โครงการถนน อบจ.นม.21110 บ้านทรัพย์เศรษฐี - บ้านกุดโง้ง 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,079,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด 

เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม และ
การโยธา หน้า 51 ลําดับที่ 163
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

005.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สระกรวด หมู่ที่ 2 ตําบลโนนเมือง-เชื่อม บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 31 ลําดับที่ 33  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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006.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน
หมู่ที่ 9-บ้านโตนด  หมู่ที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 
เชื่อมต่อตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 372 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยและบดทับ  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ .นม. กําหนด 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 953 ลําดับที่ 243 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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007.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.32202) 
บ้านโนนหมัน-บ้านมะดัน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 3,186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  83  ลําดับที่ 192 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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008.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จากสระน้ํากลาง
หมู่ที่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตําบลสระจรเข้
เชื่อมตําบลหนองบัวละคร อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก)              
กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 418 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 1123    ลําดับที่ 665 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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009.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  บ้านมะค่า-บ้านโตนด อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน

 

แปลง 
ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า   20         ลําดับที่  64
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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010.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 3 - บ้านตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ เชื่อม ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 931,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 133   ลําดับที่ 237 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

011.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สาย นม.ถ.262-02 
จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านม่วง
หมู่ที่ 2 ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 562/592
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เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สาย นม.ถ.262-02 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 782 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5474 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 137  ลําดับที 244 

ตั้งงบประมาณไวที สํานักการชาง



012.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังโพธิ์  หมู่ที่  2  ตําบลวังโพธิ์ - 
เขตบ้านดอนตะหนิน  หมู่ที่  2  ตําบลโคกกระเบื้อง  อําเภอบ้าน 

เหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัด ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 636 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 498 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบด 

อัดแน่น ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 137   ลําดับที่ 245 
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการชาง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 563/592
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013.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์ผ่านศึก-วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ําเขาวง) 
บ้านหนองน้ําแดง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อมตําบลกลางดง 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย 

กว่า 
4500 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ 

.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 57   ลําดับที่ 276 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 564/592
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014.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายแยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ บ้านหนองน้ําแดง หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม ตําบลหมูสี และตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1153 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 
8071 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ 

.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 58  ลําดับที่ 280 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 565/592
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015.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01205)  บ้านหนองพลวงใหญ่-บ้านหนองบัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 640
 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5120 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 868  ลําดับที่  5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 566/592
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016.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตําบลสีสุก - 
บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 597 ลบ.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  46   ลําดับที่  73
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 567/592
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017.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 
(เขตเทศบาลตําบลจักราช) -บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13 ตําบลจักราช  
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 597 ลบ.ม. 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  46    ลําดับที่  71
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 568/592
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018.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากเขตเทศบาลตําบลจักราช - 
บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 8 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 598 ลบ.ม. 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  46    ลําดับที่  72
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 569/592
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019.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองขาม - บ้านโนนตาพรม  หมู่ที่ 10 ตําบลศรีละกอ อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 598 ลบ.ม.  
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า  47   ลําดับที่  74
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 570/592
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020.โครงการปรับปรุงกั้นผนังห้องสํานักงานอาคารเรียน 4 ชั้น 
12ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านใหม่พิทยา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกั้นผนังห้องสํานักงานอาคารเรียน 4
 ชั้น 12
ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านใหม่พิทยา ตามแบบและราย 

ละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ 

การโยธา
หน้า 32  ลําดับที่ 74 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 571/592
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021.โครงการปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนครบุรี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
โรงเรียนครบุรี ทําความสะอาดพร้อมทาสีน้ําพลาสติกภายนอก
พื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,785 ตร. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 14  ลําดับที่ 25 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

022.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 129  ลําดับที่ 180 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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023.โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโดม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นอาคารโดม ขนาดกว้าง 58 เมตร
ยาว 24 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 58  ลําดับที่ 145 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

024.โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 142  ลําดับที่ 218 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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025.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น แบบกรมสามัญศึกษา 208 
มี 8 ห้องเรียน (ทาสี) โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น แบบกรมสามัญ
ศึกษา    
208 มี 8 ห้องเรียน (ทาสี) โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 143  ลําดับที่ 221 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

026.โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ จํานวน 1 แห่ง
โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
หน้า 6  ลําดับที่ 1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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027.โครงการปรับปรุงถนนภายในสํานักการช่าง อบจ.นม. สํานักการ
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตําบลมะเริง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาวรวม 523 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 3,138 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,369,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและปาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม
น้ําลําคลองและปาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  จัด
กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปาไม้ของ
จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม
หน้า 1595 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนทั้ง
จังหวัด ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน จัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสําคัญจังหวัดนครราชสีมามีปาต้น
น้ํา ปาสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและพันธุ์ไม้ประจําถิ่นที่อุดม
สมบูรณ์
มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 1595     
ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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งบลงทุน รวม 7,169,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,169,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01.โครงการขุดลอกลําห้วยโปงยายชีตอนบน บ้านเทพประทานพร
หมู่ที่ 19 ตําบลหนองแวง เชื่อม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตําบล
สํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโปงยายชีตอนบน บ้านเทพประทาน
พร หมู่ที่ 19 ตําบลหนองแวง เชื่อม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6
 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ขุด
ลอกความยาวรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวม
ไม่น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้างทั้ง
สองฝั่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 154 ลําดับที่ 6  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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02.โครงการขุดลอกลําห้วยลําละเลิง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตําบลลํา
คอหงษ์ เชื่อมต่อ บ้านโนนขุนกัน บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยลําละเลิงบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6
 ตําบลลําคอหงษ์ เชื่อมต่อ บ้านโนนขุนกัน บ้านปราสาท หมู่ที่ 7
 ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาปากบน
กว้าง 25 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ลําดับที่ 14  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

03.โครงการขุดลอกลําชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ 
เชื่อมต่อ  บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 409,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตําบลลํา
คอหงษ์ เชื่อมต่อ บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ตําบลพลสงคราม อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปากบนกว้าง 16 เมตร ยาว 425
 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 8  ลําดับที่ 15 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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04.โครงการขุดลอกคลองใหม่ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองใหม่ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกคลองความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 1320 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 14850 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งคันดินด้าน
ข้างทั้งสองฝั่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า  161  ลําดับที่  25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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05.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตําบลตะ
คุ อําเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพะยอม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ําบ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8
 ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา  ขุดลอกคลองความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 860 เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 14,835 ลบ.ม
. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้างทั้งสองฝั่ง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 162 ลําดับที่ 26 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

06.โครงการขุดลอกคลองลําซอ ตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ เชื่อม
ตําบลเมืองปัก  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะ
คุ เชื่อม ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ขุด
ลอกคลองความยาวรวมไม่น้อยกว่า 740 เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า 14,985 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งคันดิน
ด้านข้างทั้งสองฝั่ง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 162  ลําดับที่  27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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07. ขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี - บ้านวังขอน
หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวัง
หมี - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา คลองกว้าง 15 เมตร ยาว 423 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ลําดับที่ 10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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08.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ  พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตําบลวังหมี ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 
9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้น
น้ํา บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตําบลวังหมี ถึงบ้านโคกสันติ
สุข หมู่ที่ 9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขุด
ลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร  ยาว 177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
 เมตร ความลาดเอียง 1/1.5 หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 7854
 ลบ.ม. พร้อมสันทํานบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5
 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30
 ม.  
ลึก 1 เมตร หนา 0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 10  ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:10:15 หน้า : 583/592

925



09.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ  พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้น
น้ํา บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่
ที่ 9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอก
ขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
 เมตร ความลาดเอียง 1/1.5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล
.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30 ม.
ลึก 1.0 ม. หนา 0.10 ม. สันทํานบกว้าง 8 เมตร ยาว 30
 เมตร สูง 5 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 10  ลําดับที่ 21 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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10.โครงการขุดลอกลําละหลอด (วัดนาแซง) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13
ตําบลธารละหลอด เชื่อมตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําละหลอด (วัดนาแซง) บ้านโนนโพธิ์ หมู่
ที่ 13 ตําบลธารละหลอด เชื่อมตําบลหนอง    ระเวียง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 14
 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 770 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 3  ลําดับที่  28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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11.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านคลองทราย  หมู่ที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 
11 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้น
น้ํา บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บ้านยุบ
พัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ขุดลอกขยายให้ปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 177
 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1/1.5 หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 7854 ลบ.ม. 
พร้อมสันทํานบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร และก่อ
สร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1
 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 9  ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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12.โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งชลประทาน บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2
บ้านสระทอง หมู่ที่ 7 ตําบลทับสวาย บ้านตะไก้ หมู่ที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งชล
ประทาน บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านสระทอง หมู่ที่ 7
 ตําบลทับสวาย บ้านตะไก้ หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 1007
 เมตร ลึก 4.00 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 13  ลําดับที่ 29 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น

รวม 148,625,608 บาท
รวม 148,625,608 บาท
รวม 148,625,608 บาท

จํานวน 8,268,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ กสอ. ในการก่อสร้างบ้านพัก
ครูให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ 398/2558 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2558 
ระยะเวลาการส่งใช้เงินกู้ 10 ป (10 งวด) ชําระเป็นงวดที่ 5 ปงบ
ประมาณ 2564  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

930



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 6,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้าง
ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในอัตรา 5% เบิกจ่ายตามมาตรา 47
เป็นไปตาม
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
- หนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  400,000  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  6,000,000  บาท
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปของพนักงาน
จ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยต้องนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป 
เป็นไปตาม
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
- หนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
- หนังสือที่ รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 678,600 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 82,224,192 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,650,816 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ร้อยละ 0.1 ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

2.เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อ
สุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
 -ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2554
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม   หน้า  798
ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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3. เงินสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปวยที่ยากไร้ เพื่อเข้า
รับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ
เป็นไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน เล่มที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม   หน้า  797
  ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  เงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 13,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ
เงินอุดหนุน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2554
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29, ว 30  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการบํานาญองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2596
  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือน และเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ
.ศ. 2554
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 17,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29, ว 30  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จํานวน 303,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง
ประจํา (กสจ.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการคลัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

678,600

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,500,000

เงินช่วยพิเศษ 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.ค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

1,650,816

2.เงินสมทบเข้ากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จํา
เป็นต่อสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา

10,000,000

3. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 8,268,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

6,400,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

678,600

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,500,000

เงินช่วยพิเศษ 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.ค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

1,650,816

2.เงินสมทบเข้ากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จํา
เป็นต่อสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา

10,000,000

3. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 8,268,600

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

6,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

303,400

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ (กบข.)

17,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

13,000,000

สํารองจ่าย 82,224,192

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

1,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

303,400

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ (กบข.)

17,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

13,000,000

สํารองจ่าย 82,224,192

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

1,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

480,000 480,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11,463,900 11,463,900

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

899,600 899,600

เงินเดือนนายก/รองนายก 2,132,300 2,132,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

480,000 480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,649,200 12,168,500 7,197,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 645,200 167,000 318,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

2,533,700 961,400 438,900

เงินเดือนพนักงาน 39,384,300 14,377,200 19,153,200

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 4,290,400

เงินประจําตําแหน่ง 336,000 241,200 121,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

631,824,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

700,000 1,400,000 350,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. ค่าบอกรับวารสาร 15,000

01.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 61,951,000 27,309,400 136,275,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,899,300 1,865,000 70,894,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

4,628,600 1,157,000 9,719,600

เงินเดือนพนักงาน 834,016,700 112,347,700 1,019,279,100

เงินวิทยฐานะ 82,393,200 82,393,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 11,129,800 321,200 15,741,400

เงินประจําตําแหน่ง 288,000 1,225,200 2,211,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000,000 3,000,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,655,500 61,450,000 695,929,500

ค่าเช่าบ้าน 5,000,000 5,000,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

500,000 4,190,000 7,140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. ค่าบอกรับวารสาร 15,000

01.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

2,350,000 2,350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

10,000

02.ค่าบอกรับวารสาร

03.ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบ
เล่ม/สําเนาเอกสาร/ปก
รายงานกิจกรรมของ
สํานักปลัด

04.ค่าล้างอัดขยายภาพ

05.การทํานิติกรรม ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ

06.ค่าประชาสัมพันธ์ผล
งาน และกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

07.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
เก็บเอกสารหรือพัสดุ
ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

08.ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวี
ดี เผยแพร่ผลงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02. ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

10,000

02.ค่าบอกรับวารสาร 70,000 70,000

03.ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบ
เล่ม/สําเนาเอกสาร/ปก
รายงานกิจกรรมของ
สํานักปลัด

50,000 50,000

04.ค่าล้างอัดขยายภาพ 30,000 30,000

05.การทํานิติกรรม ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ

150,000 150,000

06.ค่าประชาสัมพันธ์ผล
งาน และกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000

07.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
เก็บเอกสารหรือพัสดุ
ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1,200,000 1,200,000

08.ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวี
ดี เผยแพร่ผลงาน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09.ค่าจัดทําหนังสือคู่มือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการประชุมสภา 
และจัดทําแฟ้มการ
ประชุมสภา

1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่า
เก็บขยะ

75,000

1.ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่า
จ้างเหมาทําสําเนา
เอกสาร/เข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

1.ค่าบอกรับวารสาร 15,000

1.ค่าล้างอัดขยายภาพ

10.ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

11.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือ
ปฏิบัติงาน/การประเมิน
องค์กร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09.ค่าจัดทําหนังสือคู่มือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการประชุมสภา 
และจัดทําแฟ้มการ
ประชุมสภา

100,000 100,000

1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่า
เก็บขยะ

75,000

1.ค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

600,000 600,000

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่า
จ้างเหมาทําสําเนา
เอกสาร/เข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม

50,000 50,000

1.ค่าบอกรับวารสาร 15,000

1.ค่าล้างอัดขยายภาพ 10,000 10,000

10.ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

100,000 100,000

11.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือ
ปฏิบัติงาน/การประเมิน
องค์กร

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีในชั้นศาล 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ

2.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.ค่าเช่าอาคาร

2.ค่าถ่ายแบบแปลนก่อ
สร้าง

300,000

2.ค่าบอกรับวารสาร

2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่
มือ/หนังสือ

69,000

3.ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

740,000

3.ค่าจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ

140,000

3.ค่าติดตั้งขยายเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีในชั้นศาล 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ

30,000 30,000

2.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

100,000 100,000

2.ค่าเช่าอาคาร 1,800,000 1,800,000

2.ค่าถ่ายแบบแปลนก่อ
สร้าง

300,000

2.ค่าบอกรับวารสาร 10,000 10,000

2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่
มือ/หนังสือ

69,000

3.ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ราชการ

740,000

3.ค่าจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ

140,000

3.ค่าติดตั้งขยายเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต

50,000 50,000

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 12/308

947



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้
รับบริการฯ ที่ถึงแก่
กรรม

13,000

4.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

4.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

6,000,000

5.ค่าจ้างเหมาการ
สํารวจโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

500,000

5.ค่าจ้างเหมาบริการ
สําหรับจ้างบุคคลภาย
นอก

300,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินสถานที่
ราชการ

100,000

7.ค่าเช่าที่ดิน 104,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

7,100,000 145,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้
รับบริการฯ ที่ถึงแก่
กรรม

13,000

4.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

2,000,000 2,000,000

4.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

6,000,000

5.ค่าจ้างเหมาการ
สํารวจโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

500,000

5.ค่าจ้างเหมาบริการ
สําหรับจ้างบุคคลภาย
นอก

300,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินสถานที่
ราชการ

100,000

7.ค่าเช่าที่ดิน 104,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 1,870,000 9,185,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

100,000

01.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

83,000

01.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (สวดมนต์ข้ามปี 
สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย 
ประจําปี พ.ศ. 2563)

100,000

01.โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE

1,000,000

01.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

02. โครงการจัดงานวัน
ครู

02.ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

100,000

01.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

200,000 1,200,000 1,483,000

01.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (สวดมนต์ข้ามปี 
สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย 
ประจําปี พ.ศ. 2563)

100,000

01.โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE

1,000,000

01.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

3,121,962 3,121,962

02. โครงการจัดงานวัน
ครู

2,000,000 2,000,000

02.ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร)

110,000

02.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

02.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วย
ชีวิตเบื้องต้น

2,377,000

02.โครงการวันลอย
กระทง

10,000

02.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด              (กิจกรรม
วันยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร)

110,000

02.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

230,000 230,000

02.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วย
ชีวิตเบื้องต้น

2,377,000

02.โครงการวันลอย
กระทง

10,000

02.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด              (กิจกรรม
วันยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

03.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9)

50,000

03.โครงการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

03.โครงการผลิตและ
เผยแพร่วารสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

02.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

3,148,931 3,148,931

03.โครงการเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9)

50,000

03.โครงการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

300,000 300,000

03.โครงการผลิตและ
เผยแพร่วารสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 20/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการติดตามประเมิน
ผลแผนงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

03.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ติดต่อนําโดยยุงลาย

665,250

03.โครงการวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่

20,000

03.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(หลักสูตรค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพติด)

750,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 21/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการติดตามประเมิน
ผลแผนงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

200,000 200,000

03.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ติดต่อนําโดยยุงลาย

665,250

03.โครงการวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่

20,000

03.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(หลักสูตรค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพติด)

750,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 22/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

04. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

04.ค่าใช้จ่ายในการ
ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

04.โครงการจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาต่างๆ (วัน
สามเณร)

50,000

04.โครงการผลิตและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ผ่านสื่อออนไลน์

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 23/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

03.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

5,821,114 5,821,114

04. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

279,000 279,000

04.ค่าใช้จ่ายในการ
ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

250,000 250,000

04.โครงการจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาต่างๆ (วัน
สามเณร)

50,000

04.โครงการผลิตและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ผ่านสื่อออนไลน์

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 24/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04.โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชน 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1,700,000

04.โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

20,000

04.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

04.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพ

2,630,000

05.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับแก้ไข ทบทวน 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
เติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 25/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

04.โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชน 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1,700,000

04.โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

20,000

04.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

3,853,510 3,853,510

04.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพ

2,630,000

05.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับแก้ไข ทบทวน 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
เติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 26/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05.โครงการจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาต่างๆ (วัน
มาฆบูชา)

50,000

05.โครงการธรรมะ
ศึกษา

05.โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

100,000

05.โครงการเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

2,046,500

05.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,000

05.โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายให้
แก่บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 27/308

962



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05.โครงการจัดงาน
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาต่างๆ (วัน
มาฆบูชา)

50,000

05.โครงการธรรมะ
ศึกษา

689,500 689,500

05.โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

100,000

05.โครงการเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

2,046,500

05.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,000

05.โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายให้
แก่บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 28/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนครบุรี

06.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนการดําเนินงาน 
ฉบับประจําปี และฉบับ
แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

06.โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

550,000

06.โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ

30,000

06.โครงการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

06.โครงการส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชน

400,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 29/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนครบุรี

13,410,917 13,410,917

06.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนการดําเนินงาน 
ฉบับประจําปี และฉบับ
แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

150,000 150,000

06.โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

550,000

06.โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ

30,000

06.โครงการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1,520,000 1,520,000

06.โครงการส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชน

400,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 30/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ระบาดประจําท้องถิ่น

1,914,000

06.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

06.โครงการอบรมสร้าง
ความตระหนักรู้การ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วย
งาน

07.ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาสัด
ส่วนระดับจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 31/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ระบาดประจําท้องถิ่น

1,914,000

06.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

4,077,866 4,077,866

06.โครงการอบรมสร้าง
ความตระหนักรู้การ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วย
งาน

200,000 200,000

07.ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาสัด
ส่วนระดับจังหวัด

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 32/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07.โครงการคลินิกอบไอ
อุ่นรัก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา(การจัดการ
สุขภาวะผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา)

500,000

07.โครงการปลุก
จิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หัวข้อ "สร้างคนดี
ด้วยประวัติศาสตร์ 
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ 
เสริมสร้างการทํางาน
เป็นทีม"

07.โครงการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวน
การทํางานในองค์กร

07.โครงการฟนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ

60,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 33/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07.โครงการคลินิกอบไอ
อุ่นรัก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา(การจัดการ
สุขภาวะผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา)

500,000

07.โครงการปลุก
จิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หัวข้อ "สร้างคนดี
ด้วยประวัติศาสตร์ 
สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ 
เสริมสร้างการทํางาน
เป็นทีม"

500,000 500,000

07.โครงการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวน
การทํางานในองค์กร

500,000 500,000

07.โครงการฟนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ

60,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 34/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07.โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม

2,700,000

07.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

08.ค่าใช้จ่ายการส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นใน
การรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

08.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับประจําปี แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
เติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 35/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

07.โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม

2,700,000

07.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

5,455,107 5,455,107

08.ค่าใช้จ่ายการส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นใน
การรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

3,000 3,000

08.ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับประจําปี แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
เติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 36/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ)

08.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (โพธิ์
กลาง)

300,000

08.โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและ
หรือสัตว์เศรษฐกิจ

200,000

08.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ทักษะชีวิตวัยรุ่นใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนัก
เรียน

3,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 37/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ)

1,000,000 1,000,000

08.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (โพธิ์
กลาง)

300,000

08.โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและ
หรือสัตว์เศรษฐกิจ

200,000

08.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ทักษะชีวิตวัยรุ่นใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนัก
เรียน

3,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 38/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

09.ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

09.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทร
คมนาคม (Internet) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
(ปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ)

09.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (วัด
ม่วง)

300,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 39/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

08.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

4,604,397 4,604,397

09.ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

5,000,000 5,000,000

09.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทร
คมนาคม (Internet) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
(ปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ)

200,000 200,000

09.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชรา (วัด
ม่วง)

300,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 40/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09.โครงการส่งเสริม
สุขภาพตาและการ
ป้องกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น

1,848,000

09.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

09.โครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมประชาชนผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท้องถิ่น

200,000

09.โครงการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทภารกิจหน้าที่
ของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง "หลักสูตรการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
เมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ"

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

5,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 41/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09.โครงการส่งเสริม
สุขภาพตาและการ
ป้องกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น

1,848,000

09.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

5,017,850 5,017,850

09.โครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมประชาชนผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท้องถิ่น

200,000

09.โครงการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทภารกิจหน้าที่
ของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง "หลักสูตรการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
เมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ"

100,000 100,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

300,000 5,300,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 42/308

977



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะของท้าว
สุรนารี

12,000,000

1.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน 
ในการพัฒนา ฟนฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม
น้ําลําคลองและป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์

800,000

1.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนและสร้างความร่วม
มือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

800,000

10.โครงการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

785,080

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 43/308

978



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะของท้าว
สุรนารี

12,000,000

1.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน 
ในการพัฒนา ฟนฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม
น้ําลําคลองและป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์

800,000

1.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนและสร้างความร่วม
มือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

800,000

10.โครงการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

785,080

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 44/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.โครงการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

10.โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการ
แพทย์แผนไทย

400,000

10.โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญ
และประเพณี-จัดงานวัน
ลอยกระทง

30,000

10.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.โครงการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

100,000 100,000

10.โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการ
แพทย์แผนไทย

400,000

10.โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญ
และประเพณี-จัดงานวัน
ลอยกระทง

30,000

10.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

3,500,463 3,500,463

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 46/308

981



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด "หลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักการเมือง"

11.โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม/ร่วม
ประชุม สมาพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

11.โครงการจัดงานถนน
เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว

300,000

11.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่

20,000

11.โครงการส่งเสริมการ
แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรทางเลือก

437,400

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 47/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด "หลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักการเมือง"

530,700 530,700

11.โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม/ร่วม
ประชุม สมาพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

100,000 100,000

11.โครงการจัดงานถนน
เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว

300,000

11.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่

20,000

11.โครงการส่งเสริมการ
แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรทางเลือก

437,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา

12.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

20,000

12.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

12.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็ก 
เยาวชน และครู 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.

300,000

12.โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ
และภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

4,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 49/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา

7,542,502 7,542,502

12.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

20,000

12.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

100,000 100,000

12.โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็ก 
เยาวชน และครู 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.

300,000

12.โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ
และภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

13.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํา
งาน “คืนเอวให้องค์กร”

37,575

13.โครงการฝึก
อบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

13.โครงการฝึกอบรม
การระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นแก่บุคลากรครูและ
นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

743,960

13.โครงการพัฒนาสุข
ภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

4,589,149 4,589,149

13.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํา
งาน “คืนเอวให้องค์กร”

37,575

13.โครงการฝึก
อบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000 3,000,000

13.โครงการฝึกอบรม
การระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นแก่บุคลากรครูและ
นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

743,960

13.โครงการพัฒนาสุข
ภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

13.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

14.โครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green 
and Clean City)

800,000

14.โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ

40,000

14.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น

5,400,000

14.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 53/308

988



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

13.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

11,476,785 11,476,785

14.โครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green 
and Clean City)

800,000

14.โครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ

40,000

14.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น

5,400,000

14.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

3,942,644 3,942,644
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14.โครงการอบรมให้
ความรู้มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

15.โครงการ จิตดี๊ ดี 
เพิ่มสุขบุคลากร อบจ
.นม. สนุกกับการทํางาน

600,000

15.โครงการฝึกอบรม
การเสริมสร้างและการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

15.โครงการฟนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14.โครงการอบรมให้
ความรู้มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1,600,000 1,600,000

15.โครงการ จิตดี๊ ดี 
เพิ่มสุขบุคลากร อบจ
.นม. สนุกกับการทํางาน

600,000

15.โครงการฝึกอบรม
การเสริมสร้างและการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

330,000 330,000

15.โครงการฟนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

15.โครงการรณรงค์/ส่ง
เสริม/สนับ
สนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและให้ความร่วม
มือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และภาคเอกชน 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวด
ล้อม

1,600,000

15.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

16.โครงการปฐมนิเทศ
และพัฒนาข้าราชการ 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

16.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

15.โครงการรณรงค์/ส่ง
เสริม/สนับ
สนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและให้ความร่วม
มือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และภาคเอกชน 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวด
ล้อม

1,600,000

15.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

3,726,890 3,726,890

16.โครงการปฐมนิเทศ
และพัฒนาข้าราชการ 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

100,000 100,000

16.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

16.โครงการรณรงค์การ
ลดภาวะโลกร้อน การ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

160,000

16.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
เทพารักษ์ราชวิทยาคม

17.โครงการฝึกอบรม
เรียนรู้อัคคีภัยและซ้อม
อพยพหนีไฟในภาวะฉุก
เฉิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 58 แห่ง

688,960

17.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุท่อง
โลกไอที

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

16.โครงการรณรงค์การ
ลดภาวะโลกร้อน การ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

160,000

16.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
เทพารักษ์ราชวิทยาคม

4,926,590 4,926,590

17.โครงการฝึกอบรม
เรียนรู้อัคคีภัยและซ้อม
อพยพหนีไฟในภาวะฉุก
เฉิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 58 แห่ง

688,960

17.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุท่อง
โลกไอที

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์

17.โครงการอบรมเพื่อ
ให้ความรู้เรื่องการนํา
นวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่

18.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

179,360

18.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์

13,555,065 13,555,065

17.โครงการอบรมเพื่อ
ให้ความรู้เรื่องการนํา
นวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่

100,000 100,000

18.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

179,360

18.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2

4,445,851 4,445,851

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 62/308

997



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

18.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแบบประเมินการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นของข้าราชการ
สําหรับตําแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภท
วิชาการ"

18.โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะการ
ผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วย
สําหรับคนพิการ

150,000

19.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาให้
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

18.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแบบประเมินการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นของข้าราชการ
สําหรับตําแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภท
วิชาการ"

200,000 200,000

18.โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะการ
ผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วย
สําหรับคนพิการ

150,000

19.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาให้
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา

7,500,000 7,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 64/308

999



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

19.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบัวลาย

19.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

800,000

19.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์
เครื่องช่วยสําหรับคน
พิการ

200,000

2.โครงการจัดงานเทศ
กาลเที่ยวพิมาย

1,000,000

2.โครงการจัดทํา ปรับ
ปรุง พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
ด้านผังเมือง

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 65/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

19.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบัวลาย

4,920,371 4,920,371

19.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

800,000

19.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนากายอุปกรณ์
เครื่องช่วยสําหรับคน
พิการ

200,000

2.โครงการจัดงานเทศ
กาลเที่ยวพิมาย

1,000,000

2.โครงการจัดทํา ปรับ
ปรุง พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
ด้านผังเมือง

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ
การอนุรักษ์ฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

2,400,000

2.โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะ
ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

560,000

2.โครงการอบรม
สัมมนาผู้ประกอบการ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น

20.โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

1,000,000

20.โครงการรณรงค์ 
สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

2,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ
การอนุรักษ์ฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

2,400,000

2.โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะ
ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

560,000

2.โครงการอบรม
สัมมนาผู้ประกอบการ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น

500,000 500,000

20.โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

1,000,000

20.โครงการรณรงค์ 
สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

2,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

20.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่

20.โครงการสรรหาข้า
ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

21.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แก่อาสาสมัครและผู้
ประสบภัยพิบัติ

2,400,000

21.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม
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1004



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

20.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่

16,480,363 16,480,363

20.โครงการสรรหาข้า
ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

1,000,000 1,000,000

21.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แก่อาสาสมัครและผู้
ประสบภัยพิบัติ

2,400,000

21.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม

4,453,226 4,453,226
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

21.โครงการอบรมการ
นวดบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้
สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง

320,000

21.โครงการอบรมงาน
ด้านบัญชี   โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

22.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
ขามสะแกแสง

1,680,000

22.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่
พิทยาคม

22.โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้ม
แข็งของกลุ่มองค์กรและ
เครือข่ายผู้สูงอายุ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

21.โครงการอบรมการ
นวดบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้
สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง

320,000

21.โครงการอบรมงาน
ด้านบัญชี   โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

156,000 156,000

22.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
ขามสะแกแสง

1,680,000

22.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่
พิทยาคม

4,435,014 4,435,014

22.โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้ม
แข็งของกลุ่มองค์กรและ
เครือข่ายผู้สูงอายุ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ. 2561

23.โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการ
บริหารจัดการชุมชนต้น
แบบอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1,658,400

23.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนประทาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ. 2561

300,000 300,000

23.โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการ
บริหารจัดการชุมชนต้น
แบบอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1,658,400

23.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนประทาย

19,878,089 19,878,089
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23.โครงการอบรมส่ง
เสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

24.โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้กับ
ประชาชนอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1,741,600

24.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปรางค์
ทองวิทยา

25.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
จักราช

1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23.โครงการอบรมส่ง
เสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

3,000,000 3,000,000

24.โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้กับ
ประชาชนอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1,741,600

24.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปรางค์
ทองวิทยา

5,908,240 5,908,240

25.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
จักราช

1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

25.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

26.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา : ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

1,700,000

26.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปากช่อง 
2

27.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปากช่อง
พิทยาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

25.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

5,242,991 5,242,991

26.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา : ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

1,700,000

26.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปากช่อง 
2

7,658,793 7,658,793

27.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนปากช่อง
พิทยาคม

6,090,599 6,090,599
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

27.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

1,700,000

28.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
ชุมพวง

1,700,000

28.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
โนนแดง

1,700,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 79/308

1014



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

27.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

1,700,000

28.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
ชุมพวง

1,700,000

28.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

6,393,028 6,393,028

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
โนนแดง

1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

29.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมะค่า
วิทยา

3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

100,000

3.โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํา
งานด้านช่าง

500,000

3.โครงการพัฒนารายได้
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

29.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมะค่า
วิทยา

4,745,793 4,745,793

3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

100,000

3.โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํา
งานด้านช่าง

500,000

3.โครงการพัฒนารายได้
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน และสร้างชุมชนนํา
ร่องและต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเป็น
แบบอย่าง
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

800,000

30.โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

30.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

31.โครงการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน และสร้างชุมชนนํา
ร่องและต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเป็น
แบบอย่าง
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

800,000

30.โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

30.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

2,961,607 2,961,607

31.โครงการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

31.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา

32.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

32.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนท่อง
เที่ยว OTOP นวัตวิถี 
สําหรับประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา      
     (อําเภอบ้านเหลื่อม)

1,258,000

33.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
เมืองยาง

1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

31.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา

3,882,976 3,882,976

32.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

4,988,859 4,988,859

32.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนท่อง
เที่ยว OTOP นวัตวิถี 
สําหรับประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา      
     (อําเภอบ้านเหลื่อม)

1,258,000

33.โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
เมืองยาง

1,700,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 86/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

33.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

34.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

35.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

36.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 87/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

33.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

4,890,784 4,890,784

34.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

6,440,196 6,440,196

35.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

6,096,648 6,096,648

36.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

7,054,947 7,054,947

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 88/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

37.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

38.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังไม้
แดงพิทยาคม

39.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

4.โครงการงานประเพณี
กินเข่าค่ําของดีเมืองสูง
เนิน

1,350,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 89/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

37.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

3,252,625 3,252,625

38.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังไม้
แดงพิทยาคม

4,138,316 4,138,316

39.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

5,159,873 5,159,873

4.โครงการงานประเพณี
กินเข่าค่ําของดีเมืองสูง
เนิน

1,350,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 90/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการจัดตั้ง ส่ง
เสริม สนับสนุนให้เกิด
โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการสิ่งแวด
ล้อมอย่างยั่งยืน

800,000

4.โครงการวางและจัด
ทําผัง/ปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง /ผังเมืองรวม
ชุมชน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

4.โครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บราย
ได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

40.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 91/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการจัดตั้ง ส่ง
เสริม สนับสนุนให้เกิด
โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการสิ่งแวด
ล้อมอย่างยั่งยืน

800,000

4.โครงการวางและจัด
ทําผัง/ปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง /ผังเมืองรวม
ชุมชน เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

4.โครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บราย
ได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

700,000 700,000

40.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

3,643,068 3,643,068

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 92/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

41.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

42.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

43โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

44.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 93/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

41.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

6,784,225 6,784,225

42.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

3,693,305 3,693,305

43โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

6,264,265 6,264,265

44.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม

6,856,274 6,856,274

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 94/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

45.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

46.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

47.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญ้าขาว

48.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสุข
ไพบูลย์วิริยะวิทยา

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 95/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

45.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

18,592,134 18,592,134

46.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

3,889,516 3,889,516

47.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญ้าขาว

3,806,513 3,806,513

48.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสุข
ไพบูลย์วิริยะวิทยา

4,199,932 4,199,932

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 96/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

49.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

5.โครงการอบรม
สัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน 
ด้านผังเมืองและที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการ
ถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

1,000,000

50.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

51.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 97/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

49.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

14,759,677 14,759,677

5.โครงการอบรม
สัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน 
ด้านผังเมืองและที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการ
ถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

1,000,000

50.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

3,558,352 3,558,352

51.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

6,066,816 6,066,816

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 98/308

1033



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

52.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

53.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยาคม

54.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

55.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 99/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

52.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

4,297,192 4,297,192

53.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยาคม

4,917,680 4,917,680

54.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

5,915,537 5,915,537

55.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์

4,384,527 4,384,527
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

56.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนห้วยลึก
ผดุงวิทยา

57.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหินดาด
วิทยา

58.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

59.โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 101/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

56.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนห้วยลึก
ผดุงวิทยา

4,460,948 4,460,948

57.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนหินดาด
วิทยา

5,474,616 5,474,616

58.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

4,660,410 4,660,410

59.โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการวางและจัด
ทําผังรวม/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมว่าด้วยขั้นตอน
การออกข้อบัญญัติท้อง
ถิ่นและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

1,500,000

60.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ส่งเสริม
และพัฒนากีฬา)

61.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

62.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

63.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 103/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการวางและจัด
ทําผังรวม/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมว่าด้วยขั้นตอน
การออกข้อบัญญัติท้อง
ถิ่นและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

1,500,000

60.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ส่งเสริม
และพัฒนากีฬา)

4,271,140 4,271,140

61.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

400,000 400,000

62.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

700,000 700,000

63.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

900,000 900,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 104/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

64.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัด
เลือก ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

65.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ

66.โครงการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

67.โครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการผู้ตัดสินกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา อบจ.นม.

68.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 105/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

64.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัด
เลือก ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

1,800,000 1,800,000

65.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ

1,500,000 1,500,000

66.โครงการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

100,000 100,000

67.โครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการผู้ตัดสินกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา อบจ.นม.

400,000 400,000

68.โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

1,700,000 1,700,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 106/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

69.โครงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณวุฒิทาง
ด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

70.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,903,649 1,660,250 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 600,000 428,650

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000,000 520,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,160,000 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000,000 540,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 1,500,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 1,611,300 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

69.โครงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณวุฒิทาง
ด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

400,000 400,000

70.โครงการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000 1,200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,100,000 3,280,000 55,143,899

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,028,650

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 500,000 3,051,200 6,276,200

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 2,590,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 2,140,000 7,980,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 1,700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 720,000 2,591,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

350,000 8,631,000

วัสดุการเกษตร 500,000 180,000

วัสดุก่อสร้าง 10,172,500 240,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 1,500,000 650,000 200,000

วัสดุอื่น 7,400,000 10,118,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 400,000

ค่าไฟฟ้า 960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 38,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

1.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่
วางแขน

2. ตู้กระจกบานเลื่อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

8,981,000

วัสดุการเกษตร 100,000 780,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 10,462,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 300,000 3,250,000 5,900,000

วัสดุอื่น 17,518,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

4,000,000 4,040,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 380,000 780,000

ค่าไฟฟ้า 7,720,000 8,680,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 500,000 538,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 800,000 890,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 44,000 44,000

1.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่
วางแขน

27,500 27,500

2. ตู้กระจกบานเลื่อน 4,500 4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

3.ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน
สําหรับเก็บแฟ้มแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตู้/1 
ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

3.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

4.เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

32,400 32,400

3.ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน 
สําหรับเก็บแฟ้มแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตู้/1 
ชุด

349,800 349,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

17,000 17,000

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

10,400 10,400

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

102,000 102,000

4.เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

01.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

02.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

03.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

5.ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

22,800 22,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

01.รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1,375,000 1,375,000

02.หลังคารถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

220,000 220,000

03.รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

1,375,000 1,375,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 114/308

1049



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

05.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

06.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

07.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้า
ขาว

08.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียนสี
คิ้วหนองหญ้าขาว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

04.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

220,000 220,000

05.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

1,375,000 1,375,000

06.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

220,000 220,000

07.รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้า
ขาว

1,375,000 1,375,000

08.หลังคารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
หลัง สําหรับโรงเรียนสี
คิ้วหนองหญ้าขาว

220,000 220,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 116/308

1051



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  โรง
เรียนครบุรี

500,000

002.โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล. โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

499,000

003.โครงการก่อสร้าง
หลังคาทางเดิน (Cover 
Way)
โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

500,000

004.โครงการก่อสร้าง
เททางเดินรอบอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมรางระบายน้ํา 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

425,000

005.โครงการก่อสร้าง
ตะแกรงกันนก อาคาร 
242 ล. พิเศษ
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  โรง
เรียนครบุรี

500,000

002.โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล. โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

499,000

003.โครงการก่อสร้าง
หลังคาทางเดิน (Cover 
Way)
โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

500,000

004.โครงการก่อสร้าง
เททางเดินรอบอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมรางระบายน้ํา 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

425,000

005.โครงการก่อสร้าง
ตะแกรงกันนก อาคาร 
242 ล. พิเศษ
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 118/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

006.โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ (ข้าง
อาคาร 242 ล. พิเศษ)
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

420,000

007.โครงการก่อสร้าง
รั้ว (ด้านขวาประตู 1) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

500,000

008.โครงการติดตั้ง
ตาข่ายกันนกพิราบ 
(อาคาร 4) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

500,000

009.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน 
(หน้าอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

499,000

010.โครงการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียน โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

493,000

011.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

465,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

006.โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ (ข้าง
อาคาร 242 ล. พิเศษ)
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

420,000

007.โครงการก่อสร้าง
รั้ว (ด้านขวาประตู 1) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

500,000

008.โครงการติดตั้ง
ตาข่ายกันนกพิราบ 
(อาคาร 4) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

500,000

009.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน 
(หน้าอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

499,000

010.โครงการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียน โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

493,000

011.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

465,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 120/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

012.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน 
(เชื่อมต่อโครงการเดิม)
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

460,000

013.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

500,000

014.โครงการติดตั้ง
ตาข่ายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.โครงการถนน อบจ
.นม.11202 ขามสะแก
แสง - บ้านโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

6,503,000

002.โครงการถนน อบจ
.นม.11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - บ้าน
ห้วย หมู่ที่ 5 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัด
นครราชสีมา

9,292,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

012.โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน 
(เชื่อมต่อโครงการเดิม)
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

460,000

013.โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

500,000

014.โครงการติดตั้ง
ตาข่ายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

001.โครงการถนน อบจ
.นม.11202 ขามสะแก
แสง - บ้านโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

6,503,000

002.โครงการถนน อบจ
.นม.11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - บ้าน
ห้วย หมู่ที่ 5 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัด
นครราชสีมา

9,292,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 122/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

003.โครงการถนน อบจ
.นม.04309 เทศบาล
เมืองคง - บ้านไร่ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

6,542,000

004.โครงการถนน อบจ
.นม.04307 บ้านตากิ่ม - 
บ้านดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

2,230,000

005.โครงการถนน อบจ
.นม.04201 บ้านโนนปอ
แดง - บ้านโนนเต็ง 
อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

3,889,000

006.โครงการถนน อบจ
.นม.13201 บ้านเขว้า - 
บ้านนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

7,390,000

007.โครงการถนน อบจ
.นม.13307 บ้านบึง
กระโดน - บ้านดอนยาว 
อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา

9,260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

003.โครงการถนน อบจ
.นม.04309 เทศบาล
เมืองคง - บ้านไร่ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

6,542,000

004.โครงการถนน อบจ
.นม.04307 บ้านตากิ่ม - 
บ้านดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

2,230,000

005.โครงการถนน อบจ
.นม.04201 บ้านโนนปอ
แดง - บ้านโนนเต็ง 
อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

3,889,000

006.โครงการถนน อบจ
.นม.13201 บ้านเขว้า - 
บ้านนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

7,390,000

007.โครงการถนน อบจ
.นม.13307 บ้านบึง
กระโดน - บ้านดอนยาว 
อําเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา

9,260,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 124/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

008.โครงการถนน อบจ
.นม.14204 บ้านเก่านาง
เหริญ – บ้านโกรก
ละลาย อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

5,690,000

009.โครงการถนน อบจ
.นม.15102 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

3,530,000

010.โครงการถนน อบจ
.นม.15205 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

6,130,000

011.โครงการถนน อบจ
.นม.15101 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

2,470,000

012.โครงการถนน อบจ
.นม.01210 บ้าน
นากลาง - บ้านโป่ง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

5,094,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

008.โครงการถนน อบจ
.นม.14204 บ้านเก่านาง
เหริญ – บ้านโกรก
ละลาย อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

5,690,000

009.โครงการถนน อบจ
.นม.15102 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

3,530,000

010.โครงการถนน อบจ
.นม.15205 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

6,130,000

011.โครงการถนน อบจ
.นม.15101 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

2,470,000

012.โครงการถนน อบจ
.นม.01210 บ้าน
นากลาง - บ้านโป่ง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

5,094,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

013.โครงการถนน อบจ
.นม.01316 บ้านยอง
แยง – วัดพนมวัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

5,113,000

014.โครงการถนน อบจ
.นม.01219 สายแยก 
ทล. 2 - บ้านยองแยง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

6,855,000

015.โครงการถนน อบจ
.นม.22302 บ้านซับ
ตะคร้อ - บ้านหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

14,520,000

016.โครงการถนน อบจ
.นม.08201 บ้านแปรง - 
บ้านหนองกราด อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

13,660,000

017.โครงการถนน อบจ
.นม.08305 บ้านห้วย - 
บ้านหนองบัวละคร 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

5,990,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

013.โครงการถนน อบจ
.นม.01316 บ้านยอง
แยง – วัดพนมวัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

5,113,000

014.โครงการถนน อบจ
.นม.01219 สายแยก 
ทล. 2 - บ้านยองแยง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

6,855,000

015.โครงการถนน อบจ
.นม.22302 บ้านซับ
ตะคร้อ - บ้านหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

14,520,000

016.โครงการถนน อบจ
.นม.08201 บ้านแปรง - 
บ้านหนองกราด อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

13,660,000

017.โครงการถนน อบจ
.นม.08305 บ้านห้วย - 
บ้านหนองบัวละคร 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

5,990,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 128/308

1063



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

018.โครงการถนน อบจ
.นม.08304 บ้านด่าน
นอก – บ้านวัง อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

9,409,000

019.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนอง
ขามนาดี หมู่ที่ 5 สาย
ถนนหมายเลข 202 ถึง 
ถนนกรมชลประทาน 
เชื่อม บ้านหนองขาม
น้อย ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

020.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนอง
เม็กน้อย หมู่ที่ 10 สาย
บ้านหนองเม็กน้อย ถึง 
บ้านโสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 129/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

018.โครงการถนน อบจ
.นม.08304 บ้านด่าน
นอก – บ้านวัง อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

9,409,000

019.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนอง
ขามนาดี หมู่ที่ 5 สาย
ถนนหมายเลข 202 ถึง 
ถนนกรมชลประทาน 
เชื่อม บ้านหนองขาม
น้อย ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

020.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนอง
เม็กน้อย หมู่ที่ 10 สาย
บ้านหนองเม็กน้อย ถึง 
บ้านโสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 130/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

021.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านแก้ง
สนามนาง หมู่ที่ 4 
ตําบลแก้งสนามนาง ถึง 
บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3 
ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,800,000

022.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างตําบล 
ถนนสายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 2 ตําบล
บึงสําโรง - บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 8 ตําบลสีสุก 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000

023.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 5  ตําบล
พันดุง (สายวัดป่า) 
เชื่อม ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 131/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

021.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านแก้ง
สนามนาง หมู่ที่ 4 
ตําบลแก้งสนามนาง ถึง 
บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3 
ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,800,000

022.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างตําบล 
ถนนสายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 2 ตําบล
บึงสําโรง - บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 8 ตําบลสีสุก 
อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000

023.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 5  ตําบล
พันดุง (สายวัดป่า) 
เชื่อม ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 132/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

024.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายหนอง
ม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้าน
โกรกกระหาดหมู่ที่ 4 
ตําบลโป่งแดง อําเภอ
ขามทะเลสอ เชื่อม 
ตําบลโนนค่า อําเภอสูง
เนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

1,100,000

025.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน
พันดุงพัฒนาหมู่ที่ 7 
เชื่อม บ้าน
หนองกระโดน หมู่ที่ 5 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

1,400,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 133/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

024.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายหนอง
ม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้าน
โกรกกระหาดหมู่ที่ 4 
ตําบลโป่งแดง อําเภอ
ขามทะเลสอ เชื่อม 
ตําบลโนนค่า อําเภอสูง
เนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

1,100,000

025.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน
พันดุงพัฒนาหมู่ที่ 7 
เชื่อม บ้าน
หนองกระโดน หมู่ที่ 5 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

1,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

026.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองสะแกพัฒนา 
หมู่ที่ 11 ตําบลพันดุง 
เชื่อม บ้านโนนตาล หมู่
ที่ 8 ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

027.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านโคก
แขวนพัฒนา  หมู่ที่ 8  
(สายรอบบ้านโคกแขวน
พัฒนา) ตําบลพันดุง  
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมต่อตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 135/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

026.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองสะแกพัฒนา 
หมู่ที่ 11 ตําบลพันดุง 
เชื่อม บ้านโนนตาล หมู่
ที่ 8 ตําบลบึงอ้อ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

027.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านโคก
แขวนพัฒนา  หมู่ที่ 8  
(สายรอบบ้านโคกแขวน
พัฒนา) ตําบลพันดุง  
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมต่อตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 136/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

028.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนองไผ่
บ้านบึงขามทะเลสอ หมู่
ที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อมถนนทางหลวงสาย
ขามทะเลสอ ตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

029.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้านโคก
แฝก (ป่าสัก) หมู่ที่ 5  
ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อม เขตเทศบาลขาม
ทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ   จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

030.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างตําบล จาก
บ้านเหนือ  หมู่ที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง บ้าน
ด่านช้าง ตําบลขาม
สะแกแสง   อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 137/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

028.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนองไผ่
บ้านบึงขามทะเลสอ หมู่
ที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อมถนนทางหลวงสาย
ขามทะเลสอ ตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

029.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้านโคก
แฝก (ป่าสัก) หมู่ที่ 5  
ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อม เขตเทศบาลขาม
ทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ   จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

030.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างตําบล จาก
บ้านเหนือ  หมู่ที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง บ้าน
ด่านช้าง ตําบลขาม
สะแกแสง   อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

031.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านชี
วึก หมู่ที่ 1-บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 6 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง 
(เชื่อมต่อบ้านโค้งสําโรง 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา)

500,000

032.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้านดอน
สามัคคีหมู่ที่ 10
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง-บ้านใหม่โนน
ทอง หมู่ที่ 13 
ตําบลหนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

031.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านชี
วึก หมู่ที่ 1-บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 6 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง 
(เชื่อมต่อบ้านโค้งสําโรง 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา)

500,000

032.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้านดอน
สามัคคีหมู่ที่ 10
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง-บ้านใหม่โนน
ทอง หมู่ที่ 13 
ตําบลหนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

033.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1  ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อมต่อเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน  
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

034.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านโนน
ประดู่ หมู่ที่ 1 ตําบลพะ
งาด เชื่อม บ้านสระ
กรวด หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 141/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

033.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1  ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อมต่อเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน  
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

034.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านโนน
ประดู่ หมู่ที่ 1 ตําบลพะ
งาด เชื่อม บ้านสระ
กรวด หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 142/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

035.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงเรียนบ้านดอน
พะงาด หมู่ที่ 5 ตําบล
พะงาดอําเภอขามสะแก
แสง เชื่อม บ้านดอน
สระจันทร์ 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

036.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโคก
น้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 10 ตําบลโนนเต็ง  
สายบ้านโคกน้อยพัฒนา 
ไปบ้านบะดาวเรือง 
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 143/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

035.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงเรียนบ้านดอน
พะงาด หมู่ที่ 5 ตําบล
พะงาดอําเภอขามสะแก
แสง เชื่อม บ้านดอน
สระจันทร์ 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

036.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโคก
น้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 10 ตําบลโนนเต็ง  
สายบ้านโคกน้อยพัฒนา 
ไปบ้านบะดาวเรือง 
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 144/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

037.โครงการบูรณะงาน
ทางผิวจราจรหินคลุกให้
เป็นผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนน
เทศบาล 18 ช่วงเชื่อม
ถนนเข้าหมู่บ้านมะค่า 
อบต.ขามสมบูรณ์ ถึง
บ้านนายสําเรียง เฉียง
กลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
เทพาลัย 
อําเภอคง   จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

038.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านบุ
สนวนใน หมู่ที่ 1 ตําบล
ตาจั่น ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ์ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

846,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 145/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

037.โครงการบูรณะงาน
ทางผิวจราจรหินคลุกให้
เป็นผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนน
เทศบาล 18 ช่วงเชื่อม
ถนนเข้าหมู่บ้านมะค่า 
อบต.ขามสมบูรณ์ ถึง
บ้านนายสําเรียง เฉียง
กลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
เทพาลัย 
อําเภอคง   จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

038.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านบุ
สนวนใน หมู่ที่ 1 ตําบล
ตาจั่น ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ์ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

846,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 146/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

039.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายสําไว ป้อง
สนาม-คลองยายหอม
บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 
ตําบลเมืองคง เชื่อม 
บ้านศรีนิมิตร ตําบล
ดอนใหญ่ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

430,000

040.โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย อบ
จ.นม.04302 ช่วงบ้าน
โนนพิมาน หมู่ที่ 9 
ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,324,000

041.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านแชะ หมู่
ที่ 3 ตําบลแชะ   อําเภอ
ครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง 
หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1,372,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 147/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

039.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายสําไว ป้อง
สนาม-คลองยายหอม
บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 
ตําบลเมืองคง เชื่อม 
บ้านศรีนิมิตร ตําบล
ดอนใหญ่ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

430,000

040.โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย อบ
จ.นม.04302 ช่วงบ้าน
โนนพิมาน หมู่ที่ 9 
ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,324,000

041.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านแชะ หมู่
ที่ 3 ตําบลแชะ   อําเภอ
ครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง 
หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1,372,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 148/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

042.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางชุมชน บ้าน
หนองสะเดา หมู่ที่ 1 ใน
เขตเทศบาลตําบลไทร
โยง-ไชยวาล เชื่อม บ้าน
โกรกสําโรง หมู่ที่ 4 
ตําบลครบุรี เขต อบต
.ครบุรี

1,261,000

043.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตําบลอรพิมพ์  เชื่อม 
บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 149/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

042.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางชุมชน บ้าน
หนองสะเดา หมู่ที่ 1 ใน
เขตเทศบาลตําบลไทร
โยง-ไชยวาล เชื่อม บ้าน
โกรกสําโรง หมู่ที่ 4 
ตําบลครบุรี เขต อบต
.ครบุรี

1,261,000

043.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 
ตําบลอรพิมพ์  เชื่อม 
บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 150/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

044.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโกรกสําโรง หมู่ที่ 4 
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลครบุรี เชื่อมชุมชน 
หมู่ที่ 1 เขตเทศบาล
ตําบลไชยโยง-ไชยวาล 
ตําบลครบุรี อําเภอ
ครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1,357,000

045.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านอร
พิมพ์ หมู่ที่ 1 ตําบลอร
พิมพ์ เชื่อม บ้านขาคีม 
หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 151/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

044.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโกรกสําโรง หมู่ที่ 4 
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลครบุรี เชื่อมชุมชน 
หมู่ที่ 1 เขตเทศบาล
ตําบลไชยโยง-ไชยวาล 
ตําบลครบุรี อําเภอ
ครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

1,357,000

045.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านอร
พิมพ์ หมู่ที่ 1 ตําบลอร
พิมพ์ เชื่อม บ้านขาคีม 
หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 152/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

046.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 
ตําบลลําเพียกอําเภอ
ครบุรี เชื่อม บ้านโป่ง
คอก หมู่ที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ์ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

047.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนนหอม 
หมู่ที่ 7  ตําบลสระ
ว่านพระยา  อําเภอ
ครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรี
ประสิทธิ์) 
เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้าน
เจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 153/308

1088



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

046.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 
ตําบลลําเพียกอําเภอ
ครบุรี เชื่อม บ้านโป่ง
คอก หมู่ที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ์ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

047.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนนหอม 
หมู่ที่ 7  ตําบลสระ
ว่านพระยา  อําเภอ
ครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรี
ประสิทธิ์) 
เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้าน
เจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 154/308

1089



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

048.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycline) บ้านโนน
ทะยูง 
หมู่ที่ 11  ตําบลหนอง
ขาม-บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 6 
ตําบลคลองเมือง  
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

7,135,000

049.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร คสล.สาย
แยกโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ 
8 บ้านกรูด ตําบลช้าง
ทอง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ถึงเขต 
หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง  
ตําบลทองหลาง อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 155/308

1090



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

048.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycline) บ้านโนน
ทะยูง 
หมู่ที่ 11  ตําบลหนอง
ขาม-บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 6 
ตําบลคลองเมือง  
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

7,135,000

049.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร คสล.สาย
แยกโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ 
8 บ้านกรูด ตําบลช้าง
ทอง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ถึงเขต 
หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง  
ตําบลทองหลาง อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 156/308

1091



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

050.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้านนาย
ไสว-บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 
ตําบลพระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
ต่อ 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

051.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายบ้านด่าน 
จากบ้านหนองยาง
หมู่ที่ 1 ตําบลหนอง
ยาง-เชื่อมบ้านโนนเลียบ 
หมู่ที่ 2 ตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 157/308

1092



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

050.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้านนาย
ไสว-บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 
ตําบลพระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
ต่อ 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

051.โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายบ้านด่าน 
จากบ้านหนองยาง
หมู่ที่ 1 ตําบลหนอง
ยาง-เชื่อมบ้านโนนเลียบ 
หมู่ที่ 2 ตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 158/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

052.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโนนหมัน   
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองงู
เหลือม-กม.11 ถนน
มิตรภาพ เชื่อมตําบล
ใหม่ 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

309,000

053.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
หนองบัว-หนองผักแว่น 
บ้านโนนน้อยพัฒนา หมู่
ที่ 13 เทศบาลตําบลชุม
พวง-อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 159/308

1094



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

052.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโนนหมัน   
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองงู
เหลือม-กม.11 ถนน
มิตรภาพ เชื่อมตําบล
ใหม่ 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

309,000

053.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
หนองบัว-หนองผักแว่น 
บ้านโนนน้อยพัฒนา หมู่
ที่ 13 เทศบาลตําบลชุม
พวง-อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 160/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

054.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขว้า หมู่ที่ 7 
ตําบลโนนยอ  อําเภอ
ชุมพวง-บ้านดงหลบ หมู่
ที่ 7 
เทศบาลตําบลช่องแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

055.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองตะครอง
ใหญ่
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนยอ 
อําเภอชุมพวง-บ้านใหม่
ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนรัง  
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 161/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

054.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขว้า หมู่ที่ 7 
ตําบลโนนยอ  อําเภอ
ชุมพวง-บ้านดงหลบ หมู่
ที่ 7 
เทศบาลตําบลช่องแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

055.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองตะครอง
ใหญ่
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนยอ 
อําเภอชุมพวง-บ้านใหม่
ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนรัง  
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 162/308

1097



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

056.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองนาดี
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนตูม 
ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7
 ตําบลท่าลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

057.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-
Place Recycling)(อบจ
.นม.07202) 
บ้านด่าน
เกวียน-บ้านกอก อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 163/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

056.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองนาดี
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนตูม 
ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7
 ตําบลท่าลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

057.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement in-
Place Recycling)(อบจ
.นม.07202) 
บ้านด่าน
เกวียน-บ้านกอก อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 164/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

058.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านขาคีม 
หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้าน
ดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบล
ทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

059.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านพนา
หนองหิน หมู่ที่ 7 ตําบล
แชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้าน
ดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบล
ทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 165/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

058.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านขาคีม 
หมู่ที่ 6 ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้าน
ดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบล
ทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

059.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านพนา
หนองหิน หมู่ที่ 7 ตําบล
แชะ
อําเภอครบุรี เชื่อม บ้าน
ดะแลง หมู่ที่ 11 ตําบล
ทุ่งอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 166/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

060.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ท์ติก
(สามแยกถนนด่านขุน
ทด-สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) 
ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 
1 ตําบลหินดาด  อําเภอ
ด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

3,946,000

061.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านจะบู 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด  
เชื่อมตําบลบ้านแปรง 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 167/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

060.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ท์ติก
(สามแยกถนนด่านขุน
ทด-สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) 
ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 
1 ตําบลหินดาด  อําเภอ
ด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

3,946,000

061.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านจะบู 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด  
เชื่อมตําบลบ้านแปรง 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 168/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

062.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านเทวา
นิมิตร หมู่ที่ 16 
เทศบาลตําบล
หนองกราด  เชื่อม บ้าน
หนองขุยคูเมือง หมู่ที่ 7 
อบต.หนองกราด อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

063.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบเคปซี
ล บ้านสํานักพิมาน
หมู่ที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อม บ้านหนอง
แหน หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองกราด 
อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 169/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

062.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านเทวา
นิมิตร หมู่ที่ 16 
เทศบาลตําบล
หนองกราด  เชื่อม บ้าน
หนองขุยคูเมือง หมู่ที่ 7 
อบต.หนองกราด อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

063.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบเคปซี
ล บ้านสํานักพิมาน
หมู่ที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อม บ้านหนอง
แหน หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองกราด 
อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 170/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

064.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape 
Seal บ้านฝายโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแปรง 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

3,000,000

065.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโนน
ระเวียง หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 171/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

064.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape 
Seal บ้านฝายโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแปรง 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองบัว
โคก อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

3,000,000

065.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโนน
ระเวียง หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:11 หน้า : 172/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

066.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลาดยาง 
บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม บ้าน
ห้วยจระเข้ 
หมู่ที่ 3 ตําบลหินดาด 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

067.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายบ้าน
โคกผักหวาน
หมู่ที่ 7 ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม ถนน
ร่วม 
บ้านเกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 173/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

066.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลาดยาง 
บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม บ้าน
ห้วยจระเข้ 
หมู่ที่ 3 ตําบลหินดาด 
อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

067.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายบ้าน
โคกผักหวาน
หมู่ที่ 7 ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม ถนน
ร่วม 
บ้านเกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 174/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

068.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บ้านซับสําราญ 
หมู่ที่ 2 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

069.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากตลาด
น้อย หมู่ที่ 12 ชุมชน
โนนเขว้า
เขตเทศบาลตําบลโนน
แดง เชื่อมเขต อบต
.โนนแดง บ้านระหัน
ค่าย 
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

690,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 175/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

068.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บ้านซับสําราญ 
หมู่ที่ 2 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

069.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากตลาด
น้อย หมู่ที่ 12 ชุมชน
โนนเขว้า
เขตเทศบาลตําบลโนน
แดง เชื่อมเขต อบต
.โนนแดง บ้านระหัน
ค่าย 
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

690,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 176/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

070.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ตําบล หมู่ที่ 6
บ้านหนองม่วง ตําบล
โนนตาเถร อําเภอโนน
แดง หมู่ที่ 5 
บ้านดอนตะหนิน ตําบล
ดอนตะหนิน อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

491,000

071.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ตําบล หมู่ที่ 3
บ้านโกรก ตําบลโนนตา
เถร อําเภอโนนแดง หมู่
ที่ 8 บ้านดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

070.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ตําบล หมู่ที่ 6
บ้านหนองม่วง ตําบล
โนนตาเถร อําเภอโนน
แดง หมู่ที่ 5 
บ้านดอนตะหนิน ตําบล
ดอนตะหนิน อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

491,000

071.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ตําบล หมู่ที่ 3
บ้านโกรก ตําบลโนนตา
เถร อําเภอโนนแดง หมู่
ที่ 8 บ้านดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

072.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 
3 ตําบลดอนยาวใหญ่ 
เชื่อม บ้านหนองตาโล
ตําบลโนนแดง ตําบล
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1,919,000

073.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนาย
มานะ บ้านแก หมู่ที่ 3
ตําบลวังหิน  อําเภอโนน
แดง เชื่อม บ้านสีดา 
ตําบลสีดา อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

072.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 
3 ตําบลดอนยาวใหญ่ 
เชื่อม บ้านหนองตาโล
ตําบลโนนแดง ตําบล
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1,919,000

073.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนาย
มานะ บ้านแก หมู่ที่ 3
ตําบลวังหิน  อําเภอโนน
แดง เชื่อม บ้านสีดา 
ตําบลสีดา อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

074.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
นางประนอม บ้านหนอง
เครือชุด หมู่ที่ 7 ตําบล
ลําคอหงษ์  อําเภอโนน
สูง 
เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่
ที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

075.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.10203) บ้านบิง
-บ้านเหมต่ํา อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

1,066,000

076.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านหญ้า
คาใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อมบ้านสระ
จันทร์ ตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

074.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
นางประนอม บ้านหนอง
เครือชุด หมู่ที่ 7 ตําบล
ลําคอหงษ์  อําเภอโนน
สูง 
เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่
ที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

075.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.10203) บ้านบิง
-บ้านเหมต่ํา อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

1,066,000

076.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านหญ้า
คาใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อมบ้านสระ
จันทร์ ตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

077.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลหลุมข้าว-บ้าน
ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล
มะค่า อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,990,000

078.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(สายห้วย
ใหญ่-ดงพลอง) 
จากบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 
3 ตําบลมะค่า เชื่อม
ตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

079.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านท่าระ
แวก หมู่ที่ 7 ตําบลบ้าน
ใหม่ เชื่อม เทศบาล
ตําบลดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

077.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลหลุมข้าว-บ้าน
ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล
มะค่า อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,990,000

078.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(สายห้วย
ใหญ่-ดงพลอง) 
จากบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 
3 ตําบลมะค่า เชื่อม
ตําบลหลุมข้าว 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

079.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านท่าระ
แวก หมู่ที่ 7 ตําบลบ้าน
ใหม่ เชื่อม เทศบาล
ตําบลดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

080.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านจันอัด  หมู่ที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม บ้าน
โนนตากลาง หมู่ที่ 8 
ตําบลเมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

081.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสลา  หมู่ที่ 4 
ตําบลพลสงคราม เชื่อม 
บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 
ตําบลมะค่า 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

082.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเลียบ
เหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 6
 ตําบลโตนด เชื่อมต่อ
เขต บ้านหญ้าปลอก หมู่
ที่ 7
ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,093,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

080.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านจันอัด  หมู่ที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม บ้าน
โนนตากลาง หมู่ที่ 8 
ตําบลเมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

081.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสลา  หมู่ที่ 4 
ตําบลพลสงคราม เชื่อม 
บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 
ตําบลมะค่า 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

082.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเลียบ
เหมืองบ้านน้อย หมู่ที่ 6
 ตําบลโตนด เชื่อมต่อ
เขต บ้านหญ้าปลอก หมู่
ที่ 7
ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,093,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

083.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนอง
แสง 
หมู่ที่ 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้าน
อ้อยช้าง หมู่ที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

760,000

084.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 4  
ตําบลโนนจาน - บ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

497,000

085.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านเพ็ด
น้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย - บ้านหนองแสง 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

083.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนอง
แสง 
หมู่ที่ 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้าน
อ้อยช้าง หมู่ที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

760,000

084.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 4  
ตําบลโนนจาน - บ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

497,000

085.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านเพ็ด
น้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย - บ้านหนองแสง 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

086.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านวัง
โพน หมู่ 2 ตําบลบัว
ลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้าน
หนองจาน หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหว้า อําเภอ
บัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000

087.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแดงน้อย
หมู่ที่ 2 สายโคกป่าเตี้ย 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย -
บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

748,800

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 189/308

1124



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

086.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านวัง
โพน หมู่ 2 ตําบลบัว
ลาย 
อําเภอบัวลาย - บ้าน
หนองจาน หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหว้า อําเภอ
บัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000

087.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแดงน้อย
หมู่ที่ 2 สายโคกป่าเตี้ย 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย -
บ้านแฝก หมู่ที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

748,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

088.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านกุด
จอก หมู่ที่ 12 ตําบลกุด
จอก 
เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง 
ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

089.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากหน้า
วัดน้ําอ้อม หมู่ที่ 11
ตําบลบัวใหญ่ ถึงเขต 
ตําบลด่านช้าง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

090.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านป่า
ตอง หมู่ที่ 1
สายบ้านป่าตอง ถึง โรง
พยาบาลบัวใหญ่ เชื่อม
ต่อเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 191/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

088.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านกุด
จอก หมู่ที่ 12 ตําบลกุด
จอก 
เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง 
ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

089.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากหน้า
วัดน้ําอ้อม หมู่ที่ 11
ตําบลบัวใหญ่ ถึงเขต 
ตําบลด่านช้าง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

090.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านป่า
ตอง หมู่ที่ 1
สายบ้านป่าตอง ถึง โรง
พยาบาลบัวใหญ่ เชื่อม
ต่อเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 192/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

091.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านท่า
เนิน หมู่ที่ 4 สายโรงฆ่า
สัตว์ เชื่อมต่อ เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

092.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านคึม
ม่วง หมู่ที่ 13 ตําบลบัว
ใหญ่ สายบ้านคึมม่วง 
ไป คุ้มสวนผัก เชื่อมต่อ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

093.โครงการก่อสร้าง
ถนน พร้อมท่อระบาย
น้ํา คสล.ถนนข้าง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ่) 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

815,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 193/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

091.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านท่า
เนิน หมู่ที่ 4 สายโรงฆ่า
สัตว์ เชื่อมต่อ เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

092.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านคึม
ม่วง หมู่ที่ 13 ตําบลบัว
ใหญ่ สายบ้านคึมม่วง 
ไป คุ้มสวนผัก เชื่อมต่อ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

093.โครงการก่อสร้าง
ถนน พร้อมท่อระบาย
น้ํา คสล.ถนนข้าง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ่) 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

815,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 194/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

094.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายสระ
ครก-หญ้าคา ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000

095.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต 
 (สายด่านช้าง - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง) จาก
บ้านหนองไผ่งาม –
บ้านขามเตี้ย เชื่อม 
ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,174,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 195/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

094.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายสระ
ครก-หญ้าคา ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000

095.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต 
 (สายด่านช้าง - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง) จาก
บ้านหนองไผ่งาม –
บ้านขามเตี้ย เชื่อม 
ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

096.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้าน
โสกรัง - บ้านหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,080,000

097.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
เหลื่อม ถึงบ้านหนองกุ
งน้อย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 197/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

096.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้าน
โสกรัง - บ้านหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบล
หนองแจ้งใหญ่ อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

2,080,000

097.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
เหลื่อม ถึงบ้านหนองกุ
งน้อย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 198/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

098.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านห้วย
ชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
โพธิ์ เชื่อมบ้านโนนตาล
เสี้ยน หมู่ที่ 12 ตําบล
โคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมู่ที่ 1)

500,000

099.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านวังโพธิ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบ้านดอนตะหนิน 
หมู่ 2 ตําบล
โคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมู่ที่ 2)

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 199/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

098.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านห้วย
ชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
โพธิ์ เชื่อมบ้านโนนตาล
เสี้ยน หมู่ที่ 12 ตําบล
โคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมู่ที่ 1)

500,000

099.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านวังโพธิ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบ้านดอนตะหนิน 
หมู่ 2 ตําบล
โคกกระเบื้อง อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมู่ที่ 2)

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 200/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

100.โครงการ
ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 
ตําบลหันห้วยทราย 
เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลกระทุ่มราย  
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

2,447,000

101.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.13202) หนองม่วง
ใหญ่-บ้านหนองกุง
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

4,556,000

102.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.14305) บ้านลํา
ซอ-บ้านโคกสมอ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

100.โครงการ
ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 
ตําบลหันห้วยทราย 
เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลกระทุ่มราย  
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

2,447,000

101.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.13202) หนองม่วง
ใหญ่-บ้านหนองกุง
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

4,556,000

102.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.14305) บ้านลํา
ซอ-บ้านโคกสมอ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 202/308

1137



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

103.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านแปะ 
หมู่ที่ 13 ตําบลตะคุ
อําเภอปักธงชัย เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 24 ตําบลหนองตะ
ไก้ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

2,500,000

104.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 
10 ตําบลนกออก เชื่อม 
สี่แยกป้อมตํารวจ บ้าน
นางเหริญ หมู่ที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย์ อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

2,390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

103.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านแปะ 
หมู่ที่ 13 ตําบลตะคุ
อําเภอปักธงชัย เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 24 ตําบลหนองตะ
ไก้ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

2,500,000

104.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 
10 ตําบลนกออก เชื่อม 
สี่แยกป้อมตํารวจ บ้าน
นางเหริญ หมู่ที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย์ อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

2,390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

105.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic concrete 
บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า 
 หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง 
เชื่อมบ้านปางแจ้ง 
หมู่ที่ 5ตําบลกลางดง  
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

3,700,000

106.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
อีเหลอ หมู่ที่ 6 ตําบล
ปากช่อง เชื่อมบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 
ตําบลจันทึก 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

107.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากคุ้มมอ
หลักหิน หมู่ที่ 5 ตําบล
กลางดง เชื่อม ตําบล
ปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

105.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic concrete 
บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า 
 หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง 
เชื่อมบ้านปางแจ้ง 
หมู่ที่ 5ตําบลกลางดง  
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

3,700,000

106.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
อีเหลอ หมู่ที่ 6 ตําบล
ปากช่อง เชื่อมบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 
ตําบลจันทึก 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

107.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากคุ้มมอ
หลักหิน หมู่ที่ 5 ตําบล
กลางดง เชื่อม ตําบล
ปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

108.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.21301) 
บ้านคลองยาง-บ้าน
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

109.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านภูไท
พัฒนา หมู่ที่ 14
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
ซับยาง หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองสาหร่าย 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,300,000

110.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านมอ
ทรายทอง หมู่ที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
ศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตําบล
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

108.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.21301) 
บ้านคลองยาง-บ้าน
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

109.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านภูไท
พัฒนา หมู่ที่ 14
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
ซับยาง หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองสาหร่าย 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,300,000

110.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านมอ
ทรายทอง หมู่ที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
ศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตําบล
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

111.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหิน
ดาด หมู่ที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบ้านหนอง
ไทร หมู่ที่ 11 ตําบล
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

112.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล 
จากสี่แยก บ้านทํานบ
พัฒนา
หมู่ที่ 3 ทางเข้า
บ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ถึง
บ้านหนองตอ ตําบลป่า
รังงาม  
อําเภอเนินสง่า จังหวัด
ชัยภูมิ

5,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

111.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหิน
ดาด หมู่ที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบ้านหนอง
ไทร หมู่ที่ 11 ตําบล
คลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

112.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล 
จากสี่แยก บ้านทํานบ
พัฒนา
หมู่ที่ 3 ทางเข้า
บ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ถึง
บ้านหนองตอ ตําบลป่า
รังงาม  
อําเภอเนินสง่า จังหวัด
ชัยภูมิ

5,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

113.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโนน
ระเวียง สายทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด ถึง ตําบลกุด
พิมาน อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

500,000

114.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านกุด
พญา หมู่ที่ 21 ตําบลหิน
ดาด
เชื่อมบ้านป่ารังงาม หมู่
ที่ 3 ตําบลห้วยบง 
อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

115.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 
ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านหนองกราด
น้อย หมู่ที่ 2 ตําบลห้วย
บง อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

113.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านโนน
ระเวียง สายทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด ถึง ตําบลกุด
พิมาน อําเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

500,000

114.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านกุด
พญา หมู่ที่ 21 ตําบลหิน
ดาด
เชื่อมบ้านป่ารังงาม หมู่
ที่ 3 ตําบลห้วยบง 
อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

115.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 
ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านหนองกราด
น้อย หมู่ที่ 2 ตําบลห้วย
บง อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

116.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 
ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านถ้ําเต่า หมู่ที่ 7
 ตําบลห้วยบง อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

117.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านตาล 
หมู่ที่ 9 ตําบลสัมฤทธิ์
เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่
ที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

700,000

118.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้าน
ตะบอง หมู่ที่ 1 ตําบล
โบสถ์-
บ้านจารย์ตํารา หมู่ที่ 5 
ตําบลท่าหลวง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

116.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
ปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 
ตําบลหินดาด
เชื่อมบ้านถ้ําเต่า หมู่ที่ 7
 ตําบลห้วยบง อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

117.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านตาล 
หมู่ที่ 9 ตําบลสัมฤทธิ์
เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่
ที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

700,000

118.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้าน
ตะบอง หมู่ที่ 1 ตําบล
โบสถ์-
บ้านจารย์ตํารา หมู่ที่ 5 
ตําบลท่าหลวง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

119.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนโชงโลง
หมู่ที่ 2 ตําบลดงใหญ่ 
เชื่อม บ้านไทรโยง หมู่ที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

120.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากถนน ทช
.นม.3126 (หน้าศาลย่า)
บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา    
หมู่ที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม 
บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตําบล
ดอนชมพู อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

119.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนโชงโลง
หมู่ที่ 2 ตําบลดงใหญ่ 
เชื่อม บ้านไทรโยง หมู่ที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1,800,000

120.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากถนน ทช
.นม.3126 (หน้าศาลย่า)
บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา    
หมู่ที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม 
บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตําบล
ดอนชมพู อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

121.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ที่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้า
ขาว ตําบลนิคมสร้างตน
เอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์  

หมู่ที่ 11 ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

122.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 
11
ตําบลในเมือง - บ้านจํา
นงค์ภูมิเวช หมู่ที่ 4 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

121.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ที่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้า
ขาว ตําบลนิคมสร้างตน
เอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์  

หมู่ที่ 11 ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

122.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 
11
ตําบลในเมือง - บ้านจํา
นงค์ภูมิเวช หมู่ที่ 4 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

123.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านละ
หลอด หมู่ที่ 3   
ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมบ้านโนนสะเดา 
หมู่ที่ 10  
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1,625,000

124.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10
ตําบลท่าหลวง เชื่อม 
บ้านพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

2,550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

123.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านละ
หลอด หมู่ที่ 3   
ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมบ้านโนนสะเดา 
หมู่ที่ 10  
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1,625,000

124.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10
ตําบลท่าหลวง เชื่อม 
บ้านพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

2,550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

125.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านเตย 
หมู่ที่ 1 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ่
อําเภอพิมาย สายเหมือง
สระประปาบ้านเตย - 
เหมืองบ้านตลาดแค
ตะวันออก 
หมู่ที่ 15 ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

499,000

126.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
โนนกระสัง หมู่ที่ 6 
ตําบลกระเบื้องใหญ่  
อําเภอพิมาย สาย
คลองกระเบื้องไปลําสะ
แทด
เชื่อมบ้านโนนพลกรัง 
หมู่ที่ 12 ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

125.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านเตย 
หมู่ที่ 1 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ่
อําเภอพิมาย สายเหมือง
สระประปาบ้านเตย - 
เหมืองบ้านตลาดแค
ตะวันออก 
หมู่ที่ 15 ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

499,000

126.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
โนนกระสัง หมู่ที่ 6 
ตําบลกระเบื้องใหญ่  
อําเภอพิมาย สาย
คลองกระเบื้องไปลําสะ
แทด
เชื่อมบ้านโนนพลกรัง 
หมู่ที่ 12 ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

127.โครงการก่อสร้าง
ถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองพลวง
น้อย หมู่ที่ 3 ตําบลโพธิ์
กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000

128.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม 
หมู่ที่ 4 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
เชื่อม บ้านโนนเมือง หมู่
ที่ 2 
ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

589,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

127.โครงการก่อสร้าง
ถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองพลวง
น้อย หมู่ที่ 3 ตําบลโพธิ์
กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000

128.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางบ้านหลุบทุ่ม 
หมู่ที่ 4 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
เชื่อม บ้านโนนเมือง หมู่
ที่ 2 
ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

589,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

129.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 3 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย-บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

130.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหว้า (บ้าน
นางภควดี โหมดนอก - 
เขตบ้านฝาผนัง) 
หมู่ที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,479,000

131.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01208) บ้านตะคอ
งเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 225/308

1160



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

129.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 3 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย-บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

130.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหว้า (บ้าน
นางภควดี โหมดนอก - 
เขตบ้านฝาผนัง) 
หมู่ที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,479,000

131.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01208) บ้านตะคอ
งเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

132.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. บ้านทุ่ง
กระโดน หมู่ที่ 9 ตําบล
สีมุม เชื่อม บ้านใหม่ 
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายวัดป่าพิทักษ์ธรรม
ทุ่งสีมาราม ช่วงที่ 2)

1,690,000

133.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.คลองชล
ประทาน (คลอง 2) ไป
ทางทิศตะวันออกถึงเขต 
 ตําบลจอหอ (บ้านโพน
สูง ตําบลหมื่นไวย
ถึงบ้านช่องอู่ ตําบลจอ
หอ) อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

134.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก(อบจ
.นม.01221) บ้านฝ้าย - 
บ้านนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

132.โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. บ้านทุ่ง
กระโดน หมู่ที่ 9 ตําบล
สีมุม เชื่อม บ้านใหม่ 
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
เมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายวัดป่าพิทักษ์ธรรม
ทุ่งสีมาราม ช่วงที่ 2)

1,690,000

133.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.คลองชล
ประทาน (คลอง 2) ไป
ทางทิศตะวันออกถึงเขต 
 ตําบลจอหอ (บ้านโพน
สูง ตําบลหมื่นไวย
ถึงบ้านช่องอู่ ตําบลจอ
หอ) อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000

134.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก(อบจ
.นม.01221) บ้านฝ้าย - 
บ้านนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

135.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายบ้าน
ปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี เชื่อม
ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

136.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 
ตําบลกระเบื้องใหญ่ 
อําเภอพิมาย เชื่อมบ้าน
วัด หมู่ที่ 9 ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอคง จัห
วัดนครราชสีมา

500,000

137.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในเมืองบ้านใหม่
สามัคคี 
หมู่ที่ 16 ตําบลในเมือง 
- บ้านสระงาม หมู่ที่ 12
 ตําบลท่าหลวง อําเภอ
พิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

135.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายบ้าน
ปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี เชื่อม
ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

136.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 
ตําบลกระเบื้องใหญ่ 
อําเภอพิมาย เชื่อมบ้าน
วัด หมู่ที่ 9 ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอคง จัห
วัดนครราชสีมา

500,000

137.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในเมืองบ้านใหม่
สามัคคี 
หมู่ที่ 16 ตําบลในเมือง 
- บ้านสระงาม หมู่ที่ 12
 ตําบลท่าหลวง อําเภอ
พิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

138.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านซาด หมู่ที่ 6 
ตําบลชีวาน-บ้านโนนเส
ว หมู่ที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ่ อําเภอพิ
มาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

139.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 7 แยก ศพด
.หนองขาม 
ตําบลโบสถ์ อําเภอพิ
มาย - บ้านเขว้า หมู่ที่ 8
 ตําบลประสุข อําเภอ
ชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

140.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 6 ตําบล
โบสถ์ 
อําเภอพิมาย - บ้านวัด
จันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบล
ประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 231/308

1166



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

138.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านซาด หมู่ที่ 6 
ตําบลชีวาน-บ้านโนนเส
ว หมู่ที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ่ อําเภอพิ
มาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

139.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 7 แยก ศพด
.หนองขาม 
ตําบลโบสถ์ อําเภอพิ
มาย - บ้านเขว้า หมู่ที่ 8
 ตําบลประสุข อําเภอ
ชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

140.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 6 ตําบล
โบสถ์ 
อําเภอพิมาย - บ้านวัด
จันทร์ หมู่ที่ 4 ตําบล
ประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

141.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อมต่อ
ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

2,490,000

142.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากหน้าวัด
ลองตอง ถึงเขตบ้าน
โตนด 
หมู่ที่ 2 เส้นทุ่งนา (บาย
พาส) บ้านบูรณพาณิชย์ 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง เชื่อมต่อกับ
ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

1,470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

141.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อมต่อ
ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

2,490,000

142.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากหน้าวัด
ลองตอง ถึงเขตบ้าน
โตนด 
หมู่ที่ 2 เส้นทุ่งนา (บาย
พาส) บ้านบูรณพาณิชย์ 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง เชื่อมต่อกับ
ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

1,470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

143.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้าน
บุพัฒนา ตําบล
ตลาด(ต่อถนนสายตรง
ทางขวาง เชื่อม บ้าน
หนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1,040,000

144.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวคํา หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิ
มาย เชื่อมบ้าน
โนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2  
ตําบลจักราช อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

143.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้าน
บุพัฒนา ตําบล
ตลาด(ต่อถนนสายตรง
ทางขวาง เชื่อม บ้าน
หนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1,040,000

144.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวคํา หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิ
มาย เชื่อมบ้าน
โนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2  
ตําบลจักราช อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

145.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายสระ
หนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบล
สัมฤทธิ์(เลียบลําน้ํามูล) 
อําเภอพิมาย เชื่อมลํา
เชิงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ 2
  
ตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

146.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายคลองซอย 4 ซ้าย
แยกขวา) บ้านข่อยงาม 
หมู่ที่ 4 ตําบลดงใหญ่ 
ถึงบ้านกระชอน อําเภอ
พิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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1172



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

145.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายสระ
หนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบล
สัมฤทธิ์(เลียบลําน้ํามูล) 
อําเภอพิมาย เชื่อมลํา
เชิงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ 2
  
ตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

146.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายคลองซอย 4 ซ้าย
แยกขวา) บ้านข่อยงาม 
หมู่ที่ 4 ตําบลดงใหญ่ 
ถึงบ้านกระชอน อําเภอ
พิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 238/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

147.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสนาม
กีฬาลิปตพัลลภ บ้านบุ
กระถิน หมู่ที่ 5 ตําบล
พุดซา 
เชื่อมต่อบ้านบึง
ประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,850,000

148.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
นางจากถึงถนนพลกรัง
บ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 
15 
ตําบลพุดซา เชื่อมต่อ
บ้านตาท้าว หมู่ที่ 6 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 239/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

147.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสนาม
กีฬาลิปตพัลลภ บ้านบุ
กระถิน หมู่ที่ 5 ตําบล
พุดซา 
เชื่อมต่อบ้านบึง
ประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,850,000

148.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
นางจากถึงถนนพลกรัง
บ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 
15 
ตําบลพุดซา เชื่อมต่อ
บ้านตาท้าว หมู่ที่ 6 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 240/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

149.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
โคกกรวด-หนองนมนาง 
 (ช่วงบ้านโป่งแมลงวัน) 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลง
วัน ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม บ้าน
ตะคุ หมู่ที่ 1 ตําบลตะคุ 
อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,650,000

150.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01211) บ้านหนอง
ไทร-บ้านโกรกเดือนห้า 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

151.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01222) บ้าน
โกรก-ถนนมิตรภาพ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 241/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

149.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
โคกกรวด-หนองนมนาง 
 (ช่วงบ้านโป่งแมลงวัน) 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลง
วัน ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง เชื่อม บ้าน
ตะคุ หมู่ที่ 1 ตําบลตะคุ 
อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,650,000

150.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01211) บ้านหนอง
ไทร-บ้านโกรกเดือนห้า 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

151.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01222) บ้าน
โกรก-ถนนมิตรภาพ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 242/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

152.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตําบล
สีมุม อําเภอเมือง เชื่อม
สามแยกบ้านโนน
ตาล-บ้านบึงสมบูรณ์ 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม-โนนตาล)

500,000

153.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.01206) บ้านใหม่ - 
บ้านหนองเป็ดน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

154.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01218) บ้าน
สะพานหิน-มหาวิทยา
ลัยสุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 243/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

152.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตําบล
สีมุม อําเภอเมือง เชื่อม
สามแยกบ้านโนน
ตาล-บ้านบึงสมบูรณ์ 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม-โนนตาล)

500,000

153.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(อบจ
.นม.01206) บ้านใหม่ - 
บ้านหนองเป็ดน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

154.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01218) บ้าน
สะพานหิน-มหาวิทยา
ลัยสุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 244/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

155.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทาง
บ้านบึงรี หมู่ที่ 2 ตําบล
หนองไข่น้ํา เชื่อม บ้าน
หนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา

2,000,000

156.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27302) บ้านเมือง
ยาง-บ้านกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

1,093,000

157.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27303) บ้านหนอง
สะแก-บ้านเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

2,343,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 245/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

155.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทาง
บ้านบึงรี หมู่ที่ 2 ตําบล
หนองไข่น้ํา เชื่อม บ้าน
หนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา

2,000,000

156.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27302) บ้านเมือง
ยาง-บ้านกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

1,093,000

157.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.27303) บ้านหนอง
สะแก-บ้านเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

2,343,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 246/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

158.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 
ตําบลโนนรัง-บ้านโนน
ซาด หมู่ที่ 18 ตําบลท่า
ลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

159.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองมะเขือใหญ่ ตําบล
ช่องแมว เชื่อม บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,990,000

160.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านอ้อ หมู่ที่ 13 
ตําบลบ้านยาง เชื่อม 
ตําบลช่องแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

994,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 247/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

158.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 
ตําบลโนนรัง-บ้านโนน
ซาด หมู่ที่ 18 ตําบลท่า
ลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

159.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองมะเขือใหญ่ ตําบล
ช่องแมว เชื่อม บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1,990,000

160.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านอ้อ หมู่ที่ 13 
ตําบลบ้านยาง เชื่อม 
ตําบลช่องแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

994,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 248/308

1183



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

161.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหนองนกเป็ด 
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบ้านค้อ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1,990,000

162.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านยุบอี
ปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว ถึง
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

163.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
ไม้แดง หมู่ที่ 13 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
ถึงตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 249/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

161.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหนองนกเป็ด 
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบ้านค้อ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1,990,000

162.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านยุบอี
ปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว ถึง
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

163.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
ไม้แดง หมู่ที่ 13 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
ถึงตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 250/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

164.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  สายบ้าน
คลองบงพัฒนา หมู่ที่ 
16 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บ้านยุบอีปูน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

4,000,000

165.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านคลอง
ไทร หมู่ที่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อม ตําบล
อุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 251/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

164.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  สายบ้าน
คลองบงพัฒนา หมู่ที่ 
16 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บ้านยุบอีปูน 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

4,000,000

165.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านคลอง
ไทร หมู่ที่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อม ตําบล
อุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 252/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

166.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
ทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านวะภูแก้ว 
ตําบลมะเกลือใหม่ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

1,156,800

167.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 12 ตําบล
สีคิ้ว เชื่อม บ้านถนนนา
ดี หมู่ที่ 9 ตําบลกุดน้อย 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

538,000

168.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทางเชื่อม
ระหว่างบ้านทับม้า หมู่ที่ 
10 ตําบลสีคิ้ว-บ้านมอ
ดินแดง หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองหญ้าขาว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 253/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

166.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
ทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บ้านวะภูแก้ว 
ตําบลมะเกลือใหม่ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

1,156,800

167.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 12 ตําบล
สีคิ้ว เชื่อม บ้านถนนนา
ดี หมู่ที่ 9 ตําบลกุดน้อย 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

538,000

168.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทางเชื่อม
ระหว่างบ้านทับม้า หมู่ที่ 
10 ตําบลสีคิ้ว-บ้านมอ
ดินแดง หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองหญ้าขาว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 254/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

169.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านกุดเต่า
งับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุด
น้อย เชื่อมบ้านสุชัย
พัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลสี
คิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

170.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหัน
สามัคคี หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

171.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 
4 บ้านสุมทุม ตําบล
หนองบัวน้อย เชื่อมหมู่
ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ 
ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

805,200

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 255/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

169.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านกุดเต่า
งับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุด
น้อย เชื่อมบ้านสุชัย
พัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลสี
คิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

170.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหัน
สามัคคี หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

171.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 
4 บ้านสุมทุม ตําบล
หนองบัวน้อย เชื่อมหมู่
ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ 
ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

805,200

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 256/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

172.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ถนนเลียบ
คลองชลประทาน เชื่อม 
ระหว่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
มะเกลือใหม่ อําเภอสูง
เนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

173.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนน
เสลา หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
น้อย เชื่อม บ้านหัน หมู่
ที่ 1 ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

174.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า 
หมู่ที่ 10 ตําบลกุดน้อย 
เชื่อม บ้านหนองรี  หมู่
ที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 257/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

172.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ถนนเลียบ
คลองชลประทาน เชื่อม 
ระหว่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
มะเกลือใหม่ อําเภอสูง
เนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

173.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนน
เสลา หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
น้อย เชื่อม บ้านหัน หมู่
ที่ 1 ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

174.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า 
หมู่ที่ 10 ตําบลกุดน้อย 
เชื่อม บ้านหนองรี  หมู่
ที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

175.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 
1 ตําบลกฤษณา ถึง 
บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 10
 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

176.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 
1 ตําบลกฤษณา เชื่อม 
บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

177.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโศกรวก 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อม บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 2 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1,900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

175.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 
1 ตําบลกฤษณา ถึง 
บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 10
 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

176.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 
1 ตําบลกฤษณา เชื่อม 
บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

177.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโศกรวก 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อม บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 2 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

1,900,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 260/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

178.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้าน
หนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ่ เชื่อ
บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลกฤษณา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

179.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม 
บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

180.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายหนองขี้
เถ้าชุมชนอีสานเขียว 
บ้านแผ่นดินธรรม  หมู่ที่ 
16 เทศบาลตําบลลาด
บัวขาว เชื่อม 
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 
13 ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

650,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 261/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

178.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้าน
หนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ่ เชื่อ
บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลกฤษณา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

179.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม 
บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

180.โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายหนองขี้
เถ้าชุมชนอีสานเขียว 
บ้านแผ่นดินธรรม  หมู่ที่ 
16 เทศบาลตําบลลาด
บัวขาว เชื่อม 
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 
13 ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

650,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 262/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

181.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตําบล บ้านถนน
หัก หมู่ที่ 9 - บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 3 ตําบลสีดา 
ถึง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 
2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

182.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตําบล บ้านหิน
แห่ หมู่ที่ 8 ตําบลสีดา 
ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 263/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

181.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตําบล บ้านถนน
หัก หมู่ที่ 9 - บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 3 ตําบลสีดา 
ถึง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 
2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

182.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตําบล บ้านหิน
แห่ หมู่ที่ 8 ตําบลสีดา 
ถึง บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 264/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

183.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอ
สฟัลท์คอนกรีต จาก
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 
10 ตําบลโพนทอง-บ้าน
หนองอ้ายแหนบ 
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนประดู่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

184.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวแอสฟัลท์ติก 
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 
4 ตําบลสามเมือง เชื่อม 
บ้านเมืองสูง หมู่ 8 
ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

185.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.18206) บ้านหนอง
ตะไก้-บ้านดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

3,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 265/308

1200



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

183.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอ
สฟัลท์คอนกรีต จาก
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 
10 ตําบลโพนทอง-บ้าน
หนองอ้ายแหนบ 
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนประดู่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

184.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวแอสฟัลท์ติก 
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ 
4 ตําบลสามเมือง เชื่อม 
บ้านเมืองสูง หมู่ 8 
ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

185.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.18206) บ้านหนอง
ตะไก้-บ้านดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

3,500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 266/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

186.โครงการถนนบ้าน
หนองขนาก หมู่ที่ 5 
ตําบลสุขไพบูลย์ เชื่อม 
บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

4,581,000

187.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสนวนพัฒนา 
หมู่ที่ 17-บ้านสมบัติ
เจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ์ อําเภอเสิงสาง

1,851,000

188.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้าน
วังคล้า ม.5 ต.โนน
สมบูรณ์ 
อ.เสิงสาง จ
.นครราชสีมา

568,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 267/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

186.โครงการถนนบ้าน
หนองขนาก หมู่ที่ 5 
ตําบลสุขไพบูลย์ เชื่อม 
บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

4,581,000

187.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสนวนพัฒนา 
หมู่ที่ 17-บ้านสมบัติ
เจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ์ อําเภอเสิงสาง

1,851,000

188.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้าน
วังคล้า ม.5 ต.โนน
สมบูรณ์ 
อ.เสิงสาง จ
.นครราชสีมา

568,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

189.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหัวแรต 
เชื่อม บ้านสวรรค์วารี 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองตะ
ไก้ 
อําเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

190.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองไม้ไผ่อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม 
บ้านแชะ ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

191.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีต
เก่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง
ตะไก้-คลองสวายสอ 
เขตตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

189.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหัวแรต 
เชื่อม บ้านสวรรค์วารี 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองตะ
ไก้ 
อําเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

190.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองไม้ไผ่อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม 
บ้านแชะ ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

191.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีต
เก่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง
ตะไก้-คลองสวายสอ 
เขตตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

192.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระซาง หมู่ที่ 5 
ตําบลไทยเจริญ-บ้าน
ปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7
 ตําบลบ้านใหม่ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

193.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไม้
ไผ่ เชื่อม ตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

194.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนา
ตะคุ หมู่ที่ 6 ตําบลงิ้ว 
ถึงบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 
ตําบลกงรถ อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1,200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 271/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

192.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระซาง หมู่ที่ 5 
ตําบลไทยเจริญ-บ้าน
ปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7
 ตําบลบ้านใหม่ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

193.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไม้
ไผ่ เชื่อม ตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

194.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนา
ตะคุ หมู่ที่ 6 ตําบลงิ้ว 
ถึงบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 
ตําบลกงรถ อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1,200,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 272/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

195.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหว่าง
บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 
ตําบลกงรถ อําเภอห้วย
แถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ถึง 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 14 
ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

1,000,000

196.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทับสวายพัฒนา หมู่
ที่ 2 ตําบลทับสวาย 
บริเวณถนนสาย 226 
ถึงทางรถไฟ บ้านหนอง
โสน 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแถลง 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 273/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

195.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเชื่อมระหว่าง
บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 
ตําบลกงรถ อําเภอห้วย
แถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ถึง 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 14 
ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

1,000,000

196.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทับสวายพัฒนา หมู่
ที่ 2 ตําบลทับสวาย 
บริเวณถนนสาย 226 
ถึงทางรถไฟ บ้านหนอง
โสน 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแถลง 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 274/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

197.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 
3  ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บ้านหนองม่วง
หวาน หมู่ที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

198.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.08305) บ้าน
ห้วย-บ้านหนองบัว
ละคร อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

7,437,000

199.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.26201) ด่านขุน
ทด-หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

8,820,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 275/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

197.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 
3  ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บ้านหนองม่วง
หวาน หมู่ที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

198.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.08305) บ้าน
ห้วย-บ้านหนองบัว
ละคร อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

7,437,000

199.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.26201) ด่านขุน
ทด-หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

8,820,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 276/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

200.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ช่วงหน้าวัด
ปทุมวนาราม บ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10 
ตําบลบัวลาย ถึง บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 3 
ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

351,000

201.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จากร้านศิวิไล 
หมู่ที่ 1 ตําบลบัวลาย - 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 
ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

4,649,000

202.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

188,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 277/308

1212



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

200.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ช่วงหน้าวัด
ปทุมวนาราม บ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10 
ตําบลบัวลาย ถึง บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 3 
ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

351,000

201.โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จากร้านศิวิไล 
หมู่ที่ 1 ตําบลบัวลาย - 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 
ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

4,649,000

202.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

188,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 278/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

203.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านห้วย
แก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลภู
หลวง อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบล
มะเกลือเก่า อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

4,230,000

204.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก สายปากทางบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู๋ที่ 6 
ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 
2 ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 279/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

203.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านห้วย
แก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลภู
หลวง อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบล
มะเกลือเก่า อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

4,230,000

204.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก สายปากทางบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู๋ที่ 6 
ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 
2 ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

205.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 
ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 
1 ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

206.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนครบุรี อําเภอ
ครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

207.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อบ้านพักครู) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

438,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

001.โครงการถนน อบจ
.นม.10305 บ้านโค้ง
กระพี้ - บ้านคล้า 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

8,040,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

205.โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 
ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 
1 ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

206.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนครบุรี อําเภอ
ครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

207.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อบ้านพักครู) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

438,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

001.โครงการถนน อบจ
.นม.10305 บ้านโค้ง
กระพี้ - บ้านคล้า 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

8,040,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

002.โครงการถนน อบจ
.นม.21104 รร.นิคม
ชลฯ - ซับเศรษฐี อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

9,159,000

003.โครงการถนน อบจ
.นม.21109 บ้านหนอง
ไทร - บ้านวังไทร 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

4,155,000

004.โครงการถนน อบจ
.นม.21110 บ้านทรัพย์
เศรษฐี - บ้านกุดโง้ง 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

10,079,000

005.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ 
2 ตําบลโนนเมือง-เชื่อม 
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ตําบลเมืองเกษตร  
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

002.โครงการถนน อบจ
.นม.21104 รร.นิคม
ชลฯ - ซับเศรษฐี อําเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

9,159,000

003.โครงการถนน อบจ
.นม.21109 บ้านหนอง
ไทร - บ้านวังไทร 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

4,155,000

004.โครงการถนน อบจ
.นม.21110 บ้านทรัพย์
เศรษฐี - บ้านกุดโง้ง 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

10,079,000

005.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ 
2 ตําบลโนนเมือง-เชื่อม 
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 
ตําบลเมืองเกษตร  
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 284/308

1219



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

006.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเสริมผิว
หินคลุก บ้านโนนหมัน
หมู่ที่ 9-บ้านโตนด  หมู่
ที่ 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 
เชื่อมต่อตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

305,000

007.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.32202) 
บ้านโนน
หมัน-บ้านมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

3,186,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

006.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเสริมผิว
หินคลุก บ้านโนนหมัน
หมู่ที่ 9-บ้านโตนด  หมู่
ที่ 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 
เชื่อมต่อตําบลบ้านโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

305,000

007.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.32202) 
บ้านโนน
หมัน-บ้านมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

3,186,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

008.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน (ปูหิน
คลุก) จากสระน้ํากลาง
หมู่ที่บ้าน บ้านดอน
ตะแบง หมู่ที่ 6 ตําบล
สระจรเข้
เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

009.โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  
บ้านมะค่า-บ้านโตนด 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000

01.โครงการขุดลอก
ลําห้วยโป่งยายชีตอน
บน บ้านเทพประทาน
พร หมู่ที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม บ้าน
ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

008.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน (ปูหิน
คลุก) จากสระน้ํากลาง
หมู่ที่บ้าน บ้านดอน
ตะแบง หมู่ที่ 6 ตําบล
สระจรเข้
เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

009.โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  
บ้านมะค่า-บ้านโตนด 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000

01.โครงการขุดลอก
ลําห้วยโป่งยายชีตอน
บน บ้านเทพประทาน
พร หมู่ที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม บ้าน
ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

010.โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านโคก
เพ็ด หมู่ที่ 3 - บ้านตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ่ เชื่อม 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

931,000

011.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement in-
Place Recycling สาย 
นม.ถ.262-02 
จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อม บ้านม่วง
หมู่ที่ 2 ตําบลช่อระกา 
อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

2,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

010.โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านโคก
เพ็ด หมู่ที่ 3 - บ้านตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ่ เชื่อม 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

931,000

011.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement in-
Place Recycling สาย 
นม.ถ.262-02 
จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อม บ้านม่วง
หมู่ที่ 2 ตําบลช่อระกา 
อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

2,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

012.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านวังโพธิ์  
หมู่ที่  2  ตําบลวังโพธิ์ - 
เขตบ้านดอนตะหนิน  
หมู่ที่  2  ตําบล
โคกกระเบื้อง  อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

013.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์
ผ่านศึก-วชิราฯ (สาย
ข้างวัดถ้ําเขาวง) 
บ้านหนองน้ําแดง หมู่ที่ 
1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อมตําบลกลางดง 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

012.โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านวังโพธิ์  
หมู่ที่  2  ตําบลวังโพธิ์ - 
เขตบ้านดอนตะหนิน  
หมู่ที่  2  ตําบล
โคกกระเบื้อง  อําเภอ
บ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

013.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์
ผ่านศึก-วชิราฯ (สาย
ข้างวัดถ้ําเขาวง) 
บ้านหนองน้ําแดง หมู่ที่ 
1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อมตําบลกลางดง 
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

014.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
ถนนสายแยกสักภู
เดือน-สายวชิราฯ บ้าน
หนองน้ําแดง หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลหมูสี และ
ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,300,000

015.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01205)  บ้านหนอง
พลวงใหญ่-บ้านหนอง
บัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

016.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านขาม 
หมู่ที่ 7 ตําบลสีสุก - 
บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 
9 ตําบลศรีละกอ อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 293/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

014.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
ถนนสายแยกสักภู
เดือน-สายวชิราฯ บ้าน
หนองน้ําแดง หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลหมูสี และ
ตําบลปากช่อง อําเภอ
ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,300,000

015.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01205)  บ้านหนอง
พลวงใหญ่-บ้านหนอง
บัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

016.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก บ้านขาม 
หมู่ที่ 7 ตําบลสีสุก - 
บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 
9 ตําบลศรีละกอ อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 294/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

017.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 226 
(เขตเทศบาลตําบลจัก
ราช) -บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 
13 ตําบลจักราช  
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

018.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก จากเขต
เทศบาลตําบลจักราช - 
บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 
8 ตําบลจักราช อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

019.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก จากบ้าน
โพธิ์ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองขาม - บ้านโนนตา
พรม  หมู่ที่ 10 ตําบลศรี
ละกอ อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 295/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

017.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 226 
(เขตเทศบาลตําบลจัก
ราช) -บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 
13 ตําบลจักราช  
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

018.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก จากเขต
เทศบาลตําบลจักราช - 
บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 
8 ตําบลจักราช อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

019.โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก จากบ้าน
โพธิ์ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองขาม - บ้านโนนตา
พรม  หมู่ที่ 10 ตําบลศรี
ละกอ อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 296/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02.โครงการขุดลอก
ลําห้วยลําละเลิง บ้าน
โนนลาว หมู่ที่ 6 ตําบล
ลําคอหงษ์ เชื่อมต่อ 
บ้านโนนขุนกัน บ้าน
ปราสาท หมู่ที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

442,000

020.โครงการปรับปรุง
กั้นผนังห้องสํานักงาน
อาคารเรียน 4 ชั้น 
12ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยา

500,000

021.โครงการปรับปรุง
ทาสีโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบุรี

500,000

022.โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

500,000

023.โครงการปรับปรุง
พื้นอาคารโดม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 297/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

02.โครงการขุดลอก
ลําห้วยลําละเลิง บ้าน
โนนลาว หมู่ที่ 6 ตําบล
ลําคอหงษ์ เชื่อมต่อ 
บ้านโนนขุนกัน บ้าน
ปราสาท หมู่ที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

442,000

020.โครงการปรับปรุง
กั้นผนังห้องสํานักงาน
อาคารเรียน 4 ชั้น 
12ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยา

500,000

021.โครงการปรับปรุง
ทาสีโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบุรี

500,000

022.โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

500,000

023.โครงการปรับปรุง
พื้นอาคารโดม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 298/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

024.โครงการปรับปรุง
หอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

410,000

025.โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น แบบ
กรมสามัญศึกษา 208 มี 
8 ห้องเรียน (ทาสี) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

355,000

026.โครงการปรับปรุง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

410,000

027.โครงการปรับปรุง
ถนนภายในสํานักการ
ช่าง อบจ.นม. สํานักการ
ช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ตําบลมะเริง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

2,860,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 299/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

024.โครงการปรับปรุง
หอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

410,000

025.โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น แบบ
กรมสามัญศึกษา 208 มี 
8 ห้องเรียน (ทาสี) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

355,000

026.โครงการปรับปรุง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

410,000

027.โครงการปรับปรุง
ถนนภายในสํานักการ
ช่าง อบจ.นม. สํานักการ
ช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ตําบลมะเริง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

2,860,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

03.โครงการขุดลอกลํา
ชะเนียง บ้านสะพาน 
หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ 
เชื่อมต่อ  บ้านหนองนา 
หมู่ที่ 9 ตําบลพล
สงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

409,000

04.โครงการขุดลอก
คลองใหม่ บ้านหนอง
นมนาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

05.โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ํา บ้านหนอง
นมนาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 301/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

03.โครงการขุดลอกลํา
ชะเนียง บ้านสะพาน 
หมู่ที่ 2 ตําบลลําคอหงษ์ 
เชื่อมต่อ  บ้านหนองนา 
หมู่ที่ 9 ตําบลพล
สงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

409,000

04.โครงการขุดลอก
คลองใหม่ บ้านหนอง
นมนาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

05.โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ํา บ้านหนอง
นมนาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ตะคุ อําเภอปักธงชัย 
เชื่อม บ้านหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 302/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06.โครงการขุดลอก
คลองลําซอ ตลอดทั้ง
สาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปัก  
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

07. ขุดลอกคลอง บ้าน
ยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบล
วังหมี - บ้านวังขอน หมู่
ที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

08.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ  พร้อม
ก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านบุตะโกเมืองใหม่ 
หมู่ที่ 19 ตําบลวังหมี ถึง
บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06.โครงการขุดลอก
คลองลําซอ ตลอดทั้ง
สาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปัก  
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

07. ขุดลอกคลอง บ้าน
ยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบล
วังหมี - บ้านวังขอน หมู่
ที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

08.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ  พร้อม
ก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านบุตะโกเมืองใหม่ 
หมู่ที่ 19 ตําบลวังหมี ถึง
บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 304/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

09.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ  พร้อม
ก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้าน
โคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

10.โครงการขุดลอกลํา
ละหลอด (วัดนาแซง) 
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 
ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

498,000

11.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติพร้อมก่อ
สร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านคลองทราย  หมู่ที่ 
8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 305/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

09.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ  พร้อม
ก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบ้าน
โคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

10.โครงการขุดลอกลํา
ละหลอด (วัดนาแซง) 
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 
ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

498,000

11.โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติพร้อมก่อ
สร้างทํานบดินกั้นน้ํา 
บ้านคลองทราย  หมู่ที่ 
8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 306/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12.โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งชลประทาน บ้าน
ทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 
บ้านสระทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลทับสวาย บ้านตะ
ไก้ หมู่ที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,820,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการ
จัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ

2,400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการจัดงานวันคน
พิการสากล

65,000

รวม 148,625,608 10,369,000 629,848,749 15,360,000 36,360,280 5,360,000 52,755,700 695,705,205

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 307/308
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12.โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งชลประทาน บ้าน
ทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 
บ้านสระทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลทับสวาย บ้านตะ
ไก้ หมู่ที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,820,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการ
จัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ

2,400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการจัดงานวันคน
พิการสากล

65,000

รวม 1,466,050,658 296,754,600 3,357,189,800

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  12:11:12 หน้า : 308/308
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



2560 2561 2562

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

              756,632.00 801,624.00 807,382.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

540,550.00 540,500.00 775,600.00

8,652.46 11,034.20 12,638.51

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,305,834.46 1,353,158.20 1,595,620.51

2560 2561 2562

480,000.00 360,000.00               460,000.00

267,282.64 253,682.78               290,017.35

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

24,000.00 18,000.00                23,000.00

771,282.64 631,682.78 773,017.35รวมรายจ่าย

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

งบกลาง

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งโชคชัย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าปรับ

งบท่ัวไปช่วยเหลือ

ดอกเบ้ีย

รัฐบาลอุดหนุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายรับ

หมวดรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืน ๆ

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่าย

ค่าบริการสถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าบริการอ่ืน ๆ

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งโชคชัย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,206,320 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,206,320 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 527,720 บาท

งบทั่วไปช่วยเหลือ จํานวน 678,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ใน
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองคการบริหารส่วนจังหวัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,206,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 600,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 600,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกิจการสถานีขนส่งโชคชัย
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของกิจการสถานีขนส่งโชคชัย
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะ
การฯ 405,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขน
ส่ง 135,000  บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 576,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ สารวัตร
เป็นไปตาม
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารโชคชัย 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจํา
ทางหรือขนส่ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการและลูกจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
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ค่าใช้สอย รวม 197,320 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 182,320 บาท

1.ค่าจ้างขนขยะและสิ่งปฏิกูล     จํานวน  22,720  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ขุดลอกท่อระบาย
น้ํา ฯลฯ สําหรับบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย โดยเบิก
จ่ายตามระเบียบที่กําหนด
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก    จํานวน  159,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด/จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของ
ต่างๆ การกําจัดปลวก/ตัดหญ้า/ถางปา/การจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
 สําหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอโชคชัย โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่กําหนด
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ.เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ

หน้า : 3/13

1248



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
สําหรับบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิลเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ    
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง 5,000
 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการฯ 10,000
 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระซัง ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบ
มีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 
เครื่องกรอเทป เลนซ์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจําทางหรือขนส่ง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2563  13:28:22 หน้า : 10/13
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 74,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าใช้กับทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้
โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ําประปา ใช้ในอาคารและกิจการซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ ใช้ในราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
โชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการระบบโทรคมนาคม (Internet) ใช้ใน
ราชการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ
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งบกลาง  เป็นเงิน 30,000 บาท
งบกลาง รวม 30,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานทั่ว
ไปพนักงานจ้างตามภารกิจ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย เบิก
จ่าย
ตามมาตรา 47 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ
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