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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

1
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดำเนิ น การในปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จำนวน 3,706,060,076.91 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 1,565,971,906.77 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 530,873,383.09 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2559 – 2561 จำนวน 13 โครงการ รวม
6,613,600.00
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณ ปี 2559-2561 จำนวน 376 โครงการ รวม 648,285,134.34 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
จำนวน 66,148,800.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(1) รายรับจริง จำนวน 3,379,969,922.61 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 141,780,481.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จำนวน
11,557,362.31
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน
30,311,350.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
1,165,632.52
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 1,403,685,860.84
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 1,791,469,235.00
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 183,324,806.11

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 2,864,347,950.25 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

จำนวน 221,559,175.48
จำนวน 1,107,580,999.66
จำนวน 972,312,422.20
จำนวน 560,340,990.00
จำนวน
จำนวน
2,554,362.91

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 183,324,806.11
(5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินสะสม
จำนวน
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
-

บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งโชคชัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
กำไรสะสม
เงินสะสม
ทุนสำรองเงินสะสม
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ทรัพย์จำนำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1,353,158.20
631,682.78
2,063,515.35
690,531.49
3,658,326.54
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อา ภอ มืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

141,780,481.07

140,000,000.00

124,000,000.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

11,557,362.31

15,025,000.00

8,025,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

30,311,350.87

37,881,000.00

20,000,000.00

1,165,632.52

2,100,000.00

600,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

184,814,826.77

195,016,000.00

152,635,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

1,403,685,860.84

1,370,000,000.00

1,447,365,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,403,685,860.84

1,370,000,000.00

1,447,365,000.00

1,791,469,235.00

1,831,105,000.00

2,155,079,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,791,469,235.00

1,831,105,000.00

2,155,079,200.00

รวม

3,379,969,922.61

3,396,121,000.00

3,755,079,200.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

4

ิ
งบกลาง

1

133,306,775.48

210,691,860.00

169,541,801.00

งบบุคลากร

1,102,680,999.66

1,290,934,840.00

1,419,826,600.00

งบดา นินงาน

873,934,513.82

1,259,596,504.00

1,548,044,873.00

13,731,561.00

634,332,796.00

614,600,926.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

500,000.00

3,000,000.00

งบ งินอุดหนุน

2,554,362.91

65,000.00

65,000.00

2,126,208,212.87

3,396,121,000.00

3,755,079,200.00

2,126,208,212.87

3,396,121,000.00

3,755,079,200.00

งบลงทุน

ว
ว

5
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

388,204,010
1,635,145,172
703,806,755
57,025,500
6,700,000
61,462,340
19,760,000
709,033,622
4,400,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

169,541,801
3,755,079,200

6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

155,796,500

0

0

155,796,500

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

15,455,800

0

0

15,455,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

140,340,700

0

0

140,340,700

178,020,300

13,997,020

36,010,000

228,027,320

71,780,000

300,000

21,500,000

93,580,000

100,240,300

7,747,020

3,860,000

111,847,320

5,500,000

1,130,000

2,350,000

8,980,000

500,000

4,820,000

8,300,000

13,620,000

3,588,200

241,490

550,500

4,380,190

ค่าครุภัณฑ์

1,938,200

241,490

550,500

2,730,190

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,650,000

0

0

1,650,000

337,405,000

14,238,510

36,560,500

388,204,010

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

7

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

1,124,349,000

0

1,124,349,000

1,124,349,000

0

1,124,349,000

19,337,700

412,122,658

431,460,358

3,415,200

0

3,415,200

15,142,500

412,122,658

427,265,158

780,000

0

780,000

0

79,335,814

79,335,814

ค่าครุภัณฑ์

0

13,248,200

13,248,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

66,087,614

66,087,614

1,143,686,700

491,458,472

1,635,145,172

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

26,734,700

26,734,700

26,734,700

26,734,700

674,012,155

674,012,155

632,174,000

632,174,000

40,958,155

40,958,155

880,000

880,000

3,059,900

3,059,900

3,059,900

3,059,900

703,806,755

703,806,755

8

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

31,954,000

0

31,954,000

31,954,000

0

31,954,000

1,870,000

22,562,200

24,432,200

ค่าตอบแทน

200,000

1,100,000

1,300,000

ค่าใช้สอย

570,000

7,735,450

8,305,450

1,100,000

12,482,750

13,582,750

0

1,244,000

1,244,000

246,600

327,700

574,300

ค่าครุภัณฑ์

246,600

327,700

574,300

งบ งินอุดหนุน

0

65,000

65,000

เงินอุดหนุน

0

65,000

65,000

34,070,600

22,954,900

57,025,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิกล

งบ

รวม

งบดา นินงาน

3,700,000

3,700,000

ค่าใช้สอย

3,700,000

3,700,000

งบรายจ่ายอื่น

3,000,000

3,000,000

รายจ่ายอื่น

3,000,000

3,000,000

6,700,000

6,700,000

รวม
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

61,462,340

61,462,340

ค่าใช้สอย

61,462,340

61,462,340

61,462,340

61,462,340

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
สริมการท่อง ที่ยว

งบดา นินงาน

3,160,000

16,600,000

19,760,000

ค่าใช้สอย

3,160,000

16,600,000

19,760,000

3,160,000

16,600,000

19,760,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

รวม

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

80,992,400

0

80,992,400

80,992,400

0

80,992,400

100,790,500

0

100,790,500

700,000

0

700,000

ค่าใช้สอย

63,155,000

0

63,155,000

ค่าวัสดุ

36,935,500

0

36,935,500

37,372,090

489,878,632

527,250,722

37,372,090

0

37,372,090

0

489,878,632

489,878,632

219,154,990

489,878,632

709,033,622

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
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แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

400,000

4,000,000

4,400,000

ค่าใช้สอย

400,000

4,000,000

4,400,000

400,000

4,000,000

4,400,000

รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

169,541,801

169,541,801

169,541,801

169,541,801

169,541,801

169,541,801
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 53 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,756,373,070 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,755,079,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

388,204,010

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,635,145,172

แผนงานสาธารณสุข

703,806,755

แผนงานสังคมสงเคราะห์

57,025,500

แผนงานเคหะและชุมชน

6,700,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

61,462,340

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

19,760,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

709,033,622

แผนงานการเกษตร

4,400,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

169,541,801
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,755,079,200
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13
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อา ภอ มองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หมวดภาษีอากร
ภาษีบารง อบจ.จากการค้ายาสบ
ภาษีบารง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ค่าธรรม นียมบารง อบจ. จากผ้ ข้าพัก รง รม
ค่าปรับผ้กระทาผิดกฎหมาย ละข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขาย บบ ปลน
รายได้ บ็ด ตล็ดอ่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

ปี 2559

รายรับจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2561

ปี 2562

133,828,103.48
27,270,407.74
161,098,511.22

146,280,606.53
28,978,194.02
175,258,800.55

112,018,136.66
29,762,344.41
141,780,481.07

110,000,000.00
30,000,000.00
140,000,000.00

17,340.00
3,380,520.51
0.00
2,553,241.30
5,951,101.81

17,340.00
4,184,092.92
0.00
12,900,314.71
17,101,747.63

0.00
5,175,934.31
11,850.00
6,369,578.00
11,557,362.31

15,000.00
6,000,000.00
10,000.00
9,000,000.00
15,025,000.00

0.00
-16.67
0.00
-66.67

%
%
%
%

15,000.00
5,000,000.00
10,000.00
3,000,000.00
8,025,000.00

12,092,001.05
12,092,001.05

18,941,937.91
18,941,937.91

30,311,350.87
30,311,350.87

37,881,000.00
37,881,000.00

-47.20 %

20,000,000.00
20,000,000.00

0.00
663,490.50
663,490.50

0.00
969,893.23
969,893.23

0.00
1,165,632.52
1,165,632.52

100,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00

0.00 %
-75.00 %

100,000.00
500,000.00
600,000.00

600.00
600.00

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00
10,000.00

0.00 %

10,000.00
10,000.00

-13.64 %
-3.33 %

ปี 2563
95,000,000.00
29,000,000.00
124,000,000.00
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ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษี ละค่าธรรม นียมรถยนต์
ภาษีมลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ภาษีมลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวง ร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอดหนนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่ ละ
ภารกิจถ่าย อน ลอกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

724,704,631.71
239,322,548.66
245,076,883.91
28,413,702.37
1,237,517,766.65

803,365,084.40
245,070,473.88
269,516,136.97
30,482,688.11
1,348,434,383.36

854,388,656.73
251,053,782.92
268,298,568.63
29,944,852.56
1,403,685,860.84

820,000,000.00
252,000,000.00
267,000,000.00
31,000,000.00
1,370,000,000.00

5.49
5.16
8.38
-9.68

%
%
%
%

865,000,000.00
265,000,000.00
289,365,000.00
28,000,000.00
1,447,365,000.00

1,320,682,249.00

1,766,239,220.00

1,791,469,235.00

1,831,105,000.00

17.69 %

2,155,079,200.00

1,320,682,249.00
2,738,005,720.23

1,766,239,220.00
3,326,945,982.68

1,791,469,235.00
3,379,969,922.61

1,831,105,000.00
3,396,121,000.00

2,155,079,200.00
3,755,079,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อา ภอ มองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

3,755,079,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีบารง อบจ.จากการค้ายาสบ

รวม

124,000,000 บาท

จานวน

95,000,000 บาท

จานวน

29,000,000 บาท

รวม

8,025,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

รวม

20,000,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท

ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
ภาษีบารง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9
ประมาณการ ท่ากับปทีผ่านมา
ค่าธรรม นียมบารง อบจ. จากผ้ ข้าพัก รง รม
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
ค่าปรับผ้กระทาผิดกฎหมาย ละข้อบังคับท้องถิน
ประมาณการ ท่ากับปทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอก บีย
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับกับทีจัด กบ ด้
นปัจจบัน
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขาย บบ ปลน

รวม

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ประมาณการ ท่ากับปทีผ่านมา
ราย ด้ บด ตลดอนๆ
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการ ท่ากับปทีผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษี ละค่าธรรม นียมรถยนต์

รวม

1,447,365,000 บาท

จานวน

865,000,000 บาท

จานวน

265,000,000 บาท

จานวน

289,365,000 บาท

จานวน

28,000,000 บาท

ประมาณการสงกว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
ภาษีมลค่า พิมตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ประมาณการสงกว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
ภาษีมลค่า พิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ประมาณการสงกว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
ค่าภาคหลวง ร่
ประมาณการตากว่าปทีผ่านมา ดยประมาณการ กล้ คียงกับทีจัด กบ ด้ น
ปัจจบัน
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอดหนนทัว ป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที ละภารกิจถ่าย อน
ลอกทา
ประมาณการสงกว่าปทีผ่านมา รายละ อียดตามหนังสอกระทรวง
มหาด ทย ด่วนทีสด ที มท 0808.2/ว3886 ลงวันที 28 มิถนายน 2562
รอง ซักซ้อม นวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาป พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน รายการ งินอดหนนทัว ปทีต้องจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่น งินอดหนน
ค่า ช้จ่าย นการจัดการศึกษาขันพนฐาน งินอดหนนค่า ช้จ่ายสนับสนน
การดา นินงานของอาสาสมัครสาธารณสขประจาหม่บ้าน งินอดหนน
สาหรับสนับสนนสถานสง คราะห์คนชรา ฯ ปนต้น

รวม

2,155,079,200 บาท

จานวน

2,155,079,200 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เงินเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่ำตอบแทนอื่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

1,984,670
443,750
443,750
0
11,463,840
666,240
15,002,250

2,132,280
480,000
480,000
94,691.61
11,463,840
638,927.74
15,289,739.35

2,129,226
479,250
479,250
899,520
11,463,840
0
15,451,086

74,275,079.53
1,202,544.15
973,045.16
472,500
44,643,943.7
3,370,895.56
124,938,008.1
139,940,258.1

71,695,888.84
851,582.9
859,212.9
486,720
22,209,907.88
983,484.25
97,086,796.77
112,376,536.12

674,661
36,600
1,345,620
2,056,881
2,969,447.57

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

2,132,280
480,000
480,000
899,520
11,463,840
0
15,455,640

%
%
%
%
%
%

2,132,300
480,000
480,000
899,600
11,463,900
0
15,455,800

78,437,148.28
1,014,424.04
770,629.04
517,440
21,379,453.31
934,539
103,053,633.67
118,504,719.67

107,160,000 1.72 %
2,254,000 -13.53 %
1,152,000 -0.94 %
767,400 -60.09 %
24,532,400 8.86 %
1,151,000
7.3 %
137,016,800
152,472,440

109,002,400
1,949,000
1,141,200
306,300
26,706,800
1,235,000
140,340,700
155,796,500

97,800
37,800
1,354,780
1,490,380

99,150
0
1,562,720
1,661,870

50,360,000 39.89 %
100,000
-70 %
2,100,000 -38.1 %
52,560,000

70,450,000
30,000
1,300,000
71,780,000

1,144,033.48

1,505,729.98

0

0
0
0
0.01
0
0

ปี 2563

0 %

0

01. ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนี่ง
01. ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
02. ค่ำบอกรับวำรสำร
03. ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม/สำเนำเอกสำร/ปกรำยงำนกิจกรรม
03. ค่ำบอกรับวำรสำร
03.ค่ำบอกรับวำรสำร
04. ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม/สำเนำเอกสำร/ปกรำยงำนกิจกรรม
04. ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
05. กำรทำนิติกรรมค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
05. ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
06. กำรทำนิติกรรมค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
06. ค่ำประสัมพันธ์ผลงำน และกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
07. ค่ำประชำสัมพันธ์ผลงำน และกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
08. ค่ำจัดทำหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงำน
09. ค่ำจัดทำหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสภำ
10. ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์/กรอบโครงสร้ำงและผลงำนกิจกรรม
11. ค่ำจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
12. ค่ำจัดทำ/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงำน/กำรประเมินองค์กร
12.ค่ำจัดทำ/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงำน/กำรประเมินองค์กร
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและฝึกอบรมส่วนรำชกำรอื่น
02. โครงกำรผลิตและเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรม องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ ผ่ำนสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น
02.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและฝึกอบรมส่วนรำชกำรอื่นๆ
02.โครงกำรผลิตและเผยแพร่วำรสำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
03. โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ ผ่ำนสื่อวิทยุ
03.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
03.โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด นครรำชสีมำ ผ่ำนสื่อวิทยุ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,600,000
100,000
0
10,000
0
50,000
0
0
50,000
380,000
0

100
-100
0
100
-100
100
-100
100
100
-100
-100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2,350,000
0
100,000
50,000
0
10,000
0
30,000
100,000
0
0
1,000,000

0

0

0

500,000

-100 %

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

200,000
100,000
20,000
500,000

0
0
11,943,339

0
0
4,863,036

0
0
121,948

100,000
0
1,570,000

0
0
0

0
0
0

0
136,109
0

0
0
0

0
0
0

650,368
0
0

0
0
420,000

0 %
100 %
-100 %

0
1,000,000
0

0
0

0
0

45,545
0

0
0

0 %
100 %

0
300,000

-50
0
0
-80

%
%
%
%

100,000
100,000
20,000
100,000

-100 %
100 %
6.37 %

0
100,000
1,670,000

1,900,000 -21.05 %
0
0 %
1,700,000 -100 %

1,500,000
0
0
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04. โครงกำรผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนและกิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ผ่ำนสื่อออนไลน์
04.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
04.โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยให้แก่บุคลำกรในสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
05. โครงกำรผลิตและเผยแพร่วำรสำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
05.โครงกำรปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถำบันสำคัญของชำติ โดยกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติหัวข้อ”สร้ำงคนดีด้วยประวัติศำสตร์ สร้ำงชำติด้วยอุดมกำรณ์
เสริมสร้ำงกำรทำงำนเป็นทีม
05.โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
06. โครงกำรปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถำบันสำคัญของชำติ โดยกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เพื่อเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติและเทิดทูลสถำบัน
พระมหำกษั
ตริฒยนำศั
์ กยภำพบุคลำกรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำร
06.โครงกำรพั
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ประจำปี งบประมำณ 2563
06.โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด "หลักสูตรกำรบริหำรบนพื้นฐำน
หลักกำรแห่งควำมพอเพียง"
07. โครงกำรฝึกอบรม และศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์ประสำนงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
07.โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
07.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทภำรกิจหน้ำที่ของผู้
ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง "หลักสูตรกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง"
08. โครงกำรฝึกอบรม/ประชุมทำงวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
08.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ (กรณีครบ
วำระ ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่ง
ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)
09. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ (กรณีครบ
วำระ ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่ง
ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)

0

0

0

500,000

-100 %

0

0
0

0
0

66,220
0

0
0

0 %
100 %

0
800,000

0
0

0
0

0
0

3,000,000
0

-100 %
100 %

0
360,000

0

0

67,600

0

0 %

0

0

0

0

553,600

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

185,426

0

0 %

0

0

0

0

500,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

2,000,000

0

0

94,770

0

0 %

0

0

0

0

940,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

70,000,000

0

0

0

33,908,000

-100 %

0
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21
09.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง “หลักสูตร การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมส่วนราชการอื่น
10. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักการเมือง”
11. โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง “หลักสูตรการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”
11.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุม สมาพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด "หลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่
การพัฒนาท้องถิ่น"

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

576,056.00

364,582.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

692,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

530,700

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

333,148.00

0.00

0 %

0

12.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

13. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “หลักสูตรบทบาทผู้นําที่ดีในยุค Thailand 4.0”

0.00

0.00

0.00

1,014,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

12,293,876.00

0.00

0 %

0

14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000,000

15. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

15.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

0.00

0.00

28,200.00

0.00

0 %

0

13.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
14. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

22
15.โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ระบบแท่งและความก้าวหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

428,000

16. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00

-100 %

0

16.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

151,170.00

0.00

0 %

0

16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,789,800

17. โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ระบบแท่งและความก้าวหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

428,000.00

-100 %

0

17.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

321,200

18. โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

1,789,800.00

-100 %

0

18.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

19. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะงานสารบรรณบุคลากร สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

194,400.00

-100 %

0

19.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

412,200

284,694.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

154,273.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

321,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

130,400

20โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย

0.00

0.00

1,052,521.00

0.00

0 %

0

21. โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมส่วนราชการอื่น
20. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
20.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23
21.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

308,000

0.00

0.00

0.00

132,800.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500,000

0.00

0.00

0.00

294,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000,000

0.00

0.00

0.00

647,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

-100 %

0

25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

26. โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

28. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน

0.00

0.00

0.00

1,760,600.00

-100 %

0

0.00
38,075.00
0.00
64,786.00
24,480.00
0.00
459,190.00
16,360,067.57

0.00
50,584.00
0.00
77,494.00
134,360.00
0.00
530,575.00
7,318,937.48

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,980.98
637,220.86
17,577,832.82

2,500,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
100,000.00
1,350,000.00
67,356,900.00

22. โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะและเทคนิคของกรรมการสอบสวนการดําเนินการ
ทางวินัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
22.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด อบจ.นม.ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
23. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
23.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
24. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการนํานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
24.โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
25. ค่าใช้จ่ายโครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

29. โครงการอบรมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนอําเภอเมืองนครราชสีมา
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30. โครงการอบรมภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

-100
0
-100
0
0
-100
-7.41

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
1,250,000
100,240,300
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ

1,630,153
11,800
315,719
1,917,416.72
0
28,100
2,127,960
6,031,148.72

1,232,459
0
88,139
2,188,771.94
26,700
0
1,454,165
4,990,234.94

1,354,462
0
146,479
1,841,356.93
0
13,800
1,848,770
5,204,867.93

2,250,000 -26.67 %
100,000
0 %
350,000 71.43 %
4,000,000 -52.5 %
50,000
0 %
100,000
0 %
2,200,000
-50 %
9,050,000

1,650,000
100,000
600,000
1,900,000
50,000
100,000
1,100,000
5,500,000

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

557,845
557,845
25,005,942.29

386,733
386,733
14,186,285.42

226,610
226,610
24,671,180.75

750,000 -33.33 %
750,000
129,716,900

500,000
500,000
178,020,300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
20,160
0
0
0
0
66,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,000
0

12,000
0
0
0
59,600
19,991
0
0
14,000
0
48,750
0
82,500
0
39,800
0
0
6,720
0
0

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
01.เครื่องพิมพดีด
01.ตูเหล็กแบบ 2 บาน
02. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 ตัว
02.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา
02.ชุดโชวฟารับแขก
03.เครื่องปมน้ําอัตโนมัติพรอมอุปกรณและถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร
03.ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
04. เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่วางแขน จํานวน 33 ตัว
04.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน
04.เกาอี้ผูบริหาร
05.เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่วางแขน
05.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
06.ตูเหล็ก 2 บาน
06.ถังน้ําแบบสเตนเลส
07.โตะพับหนาขาวโฟเมกา
07.ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส
08.เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ทาวแขน
08.พัดลมตั้งพื้น
09. โตะพับหนาขาวโฟเมกา จํานวน 200 ตัว
09.โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
0
100
0
0
100
0
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
16,500
0
360,000
0
0
22,500
0
0
42,000
0
30,600
0
18,100
0
18,600
45,000
0
0
13,800

09.โต๊ะปฏิบัติงำน 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้
1. เครื่องทำลำยเอกสำร
1.ตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลื่อน 3 ชั้น จำนวน 4 หลัง
10.เก้ำอี้แถวนั่งรอผู้โดยสำร 4 ที่นั่ง
10.ตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน
11.เก้ำอี้เหล็กบุนวม
11.เครื่องเรียงกระดำษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
12.ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
12.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
13.ตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลื่อน จำนวน 4 หลัง
13.ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนทึบ 4 ฟุต
14.เครื่องโทรสำร ชนิดกระดำษควำมร้อน
14.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
15. เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที
15.เก้ำอี้เหล็กบุนวมสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 100 ตัว
15.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
16. เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อนำที
16.ตู้เก็บเอกสำรบำนทึบ จำนวน 10 หลัง
16.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
17.เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 3 เครื่อง
17.ตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลื่อน ขนำด 4 ฟุต
18.เก้ำอี้สำนักงำน
18.พัดลมตั้งพื้น
19.เก้ำอี้ปรับระดับ มีที่วำงแขน
2. ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
2.โต๊ะขนำด 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ จำนวน 5 ชุด
20.เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 300x600 จุดต่อตำรำงนิ้ว
21.เครื่องทำลำยเอกสำร จำนวน 1 เครื่อง
21.เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
22.เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง
27.โต๊ะทำงำน ขนำด 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ จำนวน 10 ชุด
28.ตู้เหล็กบำนทึบ ชนิด 2 บำน จำนวน 6 ชุด
29.ตู้เอกสำรกระจกสูง จำนวน 7 ตู้
3. เก้ำอี้ปรับระดับ มีที่วำงแขน
3.โต๊ะปฏิบัติงำน ขนำด 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ จำนวน 5 ชุด
30.ตู้ระบบรำงเลื่อน จำนวน 1 ชุด
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32.เต๊นท์ 2 ห้อง จำนวน 3 หลัง
4. เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ขำวดำ
4.ตู้บำนทึบ ชนิด 2 บำน จำนวน 6 หลัง
5.ตู้บำนกระจกเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง
6.ตู้บำนเลื่อนทึบ 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง
7.ตู้เก็บเอกสำร ขนำด 2 ลิ้นชัก จำนวน 3 หลัง
9.เครื่องถ่ำยเอกสำร จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องทำลำยเอกสำร
ครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
1.รถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี
1.รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1.ลำโพง พร้อมขำตั้ง
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1. จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR P10
1. โทรทัศน์ LED ขนำด 40 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
2. กล้องดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล จำนวน 8 เครื่อง
2. กล้องเว็บแคม
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
3. ชุดลำโพง 4 นิ้ว
3.กล้องดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง
3.กล้องบันทึกภำพนิ่ง
3.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง
4.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1.เครื่องตัดหญ้ำ
1.ตู้เย็น ขนำด 9 คิวบิกฟุต
2.เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง
3. เครื่องตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน จำนวน 5 เครื่อง
3.ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนำด 400 วัตต์
4.เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
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01. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 20 เครื่อง
01.คอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
02. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
02. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
02.คอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
02.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
03. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงำน จำนวน 2 เครื่อง
03. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
03.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
04. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงำน จำนวน 21 เครื่อง
04. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
04.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
04.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
05. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
05. เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800VA จำนวน 22 เครื่อง
05.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
06. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
06.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
07. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิ่อทงพิ
ธิ์ถมูกพ์ต้เอลเซอร์
งตำมกฎหมำย
08.เครื
หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
09. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงำน จำนวน 3 เครื่อง
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 10 เครื่อง
10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 3 เครื่อง
10.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
11. เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800VA จำนวน 3 เครื่อง
12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network จำนวน 2
13. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 5 เครื่อง
14. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง
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15. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงำน จำนวน 15 เครื่อง
16. เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800VA จำนวน 16 เครื่อง
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 3 เครื่อง
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน จำนวน 2 เครื่อง
5.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
1.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตรอบสำนักงำนศูนย์ประสำนงำนอำเภอชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
2.โครงกำรก่อสร้ำงห้องเก็บของศูนย์ประสำนงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจำอำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
3.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บวัสดุและที่จอดรถด้ำนหลังอำคำรสำนักงำน
ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ประจำอำเภอด่ำน
ขุนทด
4.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบอำคำรสำนักงำนศูนย์ประสำนงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ประจำอำเภอเมืองยำง
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
โครงกำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพบุคลำกร อบจ.นครรำชสีมำในกำรพัฒนำท้องถิ่น
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1. ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม
1.ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
2. ค่ำบอกรับวำรสำร
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%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
1,938,200

0

100 %

500,000

0

0

100 %

150,000

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

0

100 %

500,000

0
2,648,200

0
1,987,310

0
797,701

0
1,825,000

0
0
0
167,594,400.39

0
0
0
128,550,131.54

0
0
0
143,973,601.42

172,000
172,000
172,000
284,186,340

815,640
815,640

427,020
427,020

402,240
402,240

3,070,840
0
0
0

1,733,246
0
0
0

1,429,580
0
0
0

1,650,000
3,588,200

-100 %

0
0
0
337,405,000

700,000 -57.14 %
700,000

300,000
300,000

0
0
10,000
0

0
100
-100
100

%
%
%
%

0
600,000
0
15,000
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2.ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม
3. ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
3.ค่ำบอกรับวำรสำร
4. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
4.ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
5.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
01.โครงกำรระบบโทรคมนำคม (Internet) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ (ปรับปรุงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในสำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและศูนย์ดำรำศำสตร์ฯ)
02.โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ 2563
02.โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
03.โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำนกำรติดตำมประเมินผลแผนงำนโครงกำร
ประจำปี พ.ศ. 2562
03.โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำนกำรติดตำมประเมินผลแผนงำนโครงกำร
ประจำปี พ.ศ.2563
04.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
04.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประชำคม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ สัดส่วนระดับจังหวัด
05.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับแก้ไข ทบทวน เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
05.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
06.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ฉบับประจำปี และฉบับแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
06.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

0
0
0
0
0
0
36,000

0
0
0
0
0
0
166,776

0
0
0
0
0
0
10,500

1,300,000
0
20,000
0
50,000
2,000,000
200,000

0
0
0

0
0
0

0
0
85,200

0

0

0

-100
100
-100
100
-100
-100
0

%
%
%
%
%
%
%

0
20,000
0
2,000,000
0
0
200,000

0
200,000
0

100 %
-100 %
0 %

200,000
0
0

0

0

100 %

500,000

0

0

405,800

-100 %

0

0

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

200,000

0

0

0

0

100 %

380,000

0

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

400,000

0

0

0

380,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

250,000

0

0

0

155,350

-100 %

0
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07.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ฉบับประจำปี และฉบับแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
07.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมือง
07.โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
08.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอแก้งสนำมนำง
08.โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
คณะกรรมกำรแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้บริหำรท้องถิ่น
ข้ำรำชกำรและเจ้
ำหน้ำที่ทมี่เสักีด่ยส่วข้
อง
09.ค่
ำใช้จ่ำยในกำรประชุ
วนประชำคมท้
องถิ่นระดับอำเภอขำมทะเลสอ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ตั้งงบประมำณไว้ที่
กองแผนและงบประมำณ
10.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอแก้งสนำมนำง
10.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอขำมสะแกแสง
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอขำมทะเลสอ
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอคง
12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอขำม
สะแกแสง
12.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอครบุรี
13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอคง
13.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอจักรำช
14. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอครบุรี
14.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
15. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอจักรำช
15.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอชุมพวง
16. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
16.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโชคชัย
17. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอชุมพวง
17.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอด่ำนขุนทด
18. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโชคชัย
18.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเทพำรักษ์
19. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอด่ำนขุนทด
19.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนแดง

0

0

0

224,710

-100 %

0

0
0

0
0

0
21,000

0
0

100 %
0 %

83,080
0

0
0

0
0

0
0

0
200,000

100 %
-100 %

17,280
0

0
391,328

0
237,380

0
0

0
0

100 %
0 %

18,540
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
85,152.8
0
0
0

34,560
0
0
37,080
0
50,800

-100
100
0
-100
100
-100

%
%
%
%
%
%

0
25,400
0
0
27,220
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2,794
0
67,320
0

100
-100
100
-100
100

%
%
%
%
%

33,660
0
25,120
0
20,080

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50,240
0
40,160

-100 %
100 %
-100 %

0
25,820
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
51,640
0
60,320
0
72,360
0

100
-100
100
-100
100
-100
100

30,160
0
36,180
0
15,880
0
19,240

%
%
%
%
%
%
%
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2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ อบจ. ตั้งงบประมำณไว้ที่
กองแผนและงบประมำณ
20. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเทพำรักษ์
20.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนไทย
21. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนแดง
21.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสูง
22. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนไทย
22.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบัวลำย
23. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสูง
23.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบัวใหญ่
24. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบัวลำย
24.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้ำนเหลื่อม
25. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบัวใหญ่
25.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอปักธงชัย
26. โครงกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้ำนเหลื่อม
26.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอประทำย
27. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอปักธงชัย
27.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอปำกช่อง
28. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอประทำย
28.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอพิมำย
29. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอปำกช่อง
29.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอพระทองคำ
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งงบประมำณไว้ที่ กองแผนและ
งบประมำณ
30. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอพิมำย
30.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองยำง
31. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอพระทองคำ
31.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอลำทะเมนชัย
32. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองยำง
32.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเขียว
33. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอลำทะเมนชัย
33.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสูงเนิน
34. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเขียว
34.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสีคิ้ว
35. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสูงเนิน
35.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสีดำ

12,500

10,000

0

0

0 %

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31,760
0
38,480
0
58,360
0
82,440
0
35,960
0
58,640
0
32,880
0
80,760
0
60,320
0
64,520
0
0

-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
29,180
0
41,220
0
17,980
0
29,320
0
16,440
0
40,380
0
30,160
0
32,260
0
32,680
0
17,420
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

65,360
0
34,840
0
32,320
0
34,840
0
38,760
0
57,520
0

-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
16,160
0
17,420
0
19,380
0
28,760
0
33,520
0
20,360
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36. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสีคิ้ว
36.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเสิงสำง
37. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอสีดำ
37.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอหนองบุญมำก

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

67,040
0
40,720
0

-100
100
-100
100

%
%
%
%

0
23,440
0
24,280

38. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอเสิงสำง
38.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอห้วยแถลง
39. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอหนองบุญ
39.ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
สัดส่วนระดับจังหวัด
4.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำยฯ ตั้งงบประมำณไว้ที่ กอง
แผนและงบประมำณ
40. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นระดับอำเภอห้วยแถลง
40. โครงกำรปรับปรุงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในสำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและศูนย์ดำรำศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษำ
41.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
สัดส่วนระดับจังหวัด
41.โครงกำรบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมศูนย์ดำรำศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษำ
42.โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำน ด้ำนดำรำศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์
42.โครงกำรระบบโทรคมนำคม (Internet) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ (ปรับปรุงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในสำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและศูนย์ดำรำศำสตร์ฯ)
43.โครงกำรบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมศูนย์ดำรำศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษำ
44.ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรประชุมประชำคมจังหวัด
44.โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำนด้ำนดำรำศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

46,880
0
48,560
0

-100
100
-100
100

%
%
%
%

0
31,000
0
368,000

129,600

0

0

0

0 %

0

0
0

0
0

0
0

62,000
0

-100 %
100 %

0
200,000

0

0

0

368,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

200,000

0

0

0

0

100 %

235,000

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

0

0

0

6,000

-100 %

0

0
0

0
0

185,370
0

0
223,000

0 %
-100 %

0
0

0
1,034,522.56
4,782,490.56

44,440
749,523
2,941,365

0
722,481
2,539,283.8

0
0 %
2,800,000 -60.71 %
11,483,094

0
1,100,000
7,747,020

338,939
70,030
40,597

607,331
108,760
49,973

426,680
44,150
47,480

744,000 -39.52 %
100,000
0 %
79,984 -12.48 %

450,000
100,000
70,000
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วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสำรวจ
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

0
16,523.98
143,790
198,050
0
190,721
998,650.98

0
28,496.64
162,470
184,890
0
141,440
1,283,360.64

68,790
20,849.55
153,340
284,620
0
0
1,045,909.55

76,000 -34.21 %
90,000 -22.22 %
100,000
-50 %
354,000 -9.6 %
0 100 %
0
0 %
1,543,984

50,000
70,000
50,000
320,000
20,000
0
1,130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

571,927.29
51,290
2,446,171.9
3,069,389.19
9,666,170.73

763,226.23
70,008
2,640,565.85
3,473,800.08
8,125,545.72

639,064.73
86,856
2,427,214.4
3,153,135.13
7,140,568.48

720,000
0 %
100,000
0 %
3,480,000 14.94 %
4,300,000
18,027,077.54

720,000
100,000
4,000,000
4,820,000
13,997,020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
207,000
0
173,000
84,000
28,000

0
0
0
25,900
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

100
100
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%

18,600
55,000
0
0
0
0
0

0

0

0

0

100 %

14,590

5,990
0

0
21,900

0
0

0
0

0 %
0 %

0
0

0

0

0

0

100 %

10,900

0

0

0

0

100 %

68,000

0

0

0

0

100 %

15,200

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
01. ถังน้ำ
02. ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
1.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล
1.เครื่องทำลำยเอกสำร
2.เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
เก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 30 ตัว
โต๊ะปฏิบัติงำนพร้อมเก้ำอี้ จำนวน 4 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1.กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เครื่องตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว)
02. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
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03. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
04. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
05. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
06. สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 3
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงำน จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27
'เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
เครื่องตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18หน้ำ/นำที)
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด Blade สำหรับตู้
Enclosure/Chassis แบบที่ 1
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด24 ช่อง แบบที่1
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100 %
100 %
100 %

10,000
5,200
8,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
15,850
0
15,900
0
0
0
0
0
0

0
0
15,900
0
7,900
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
68,000
21,800
2,600
12,500
15,200

100
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

600,000

-100 %

0

0
5,990
5,990
9,672,160.73

0
545,650
545,650
8,671,195.72

0
49,700
49,700
7,190,268.48

12,000
732,100
732,100
18,759,177.54

-100 %

0
241,490
241,490
14,238,510
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งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
2.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
02.โครงกำรอบรมสัมมนำผู้ประกอบกำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น
03.โครงกำรพัฒนำรำยได้และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้
04.โครงกำรอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
05.โครงกำรอบรมสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน-กำรคลัง บุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งงบประมำณไว้ที่ กองคลัง
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งงบประมำณไว้ที่ กองพัสดุและ
2.โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพย์สิน
2.โครงกำรอบรมสัมมนำผู้ประกอบกำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น
3.โครงกำรพัฒนำรำยได้และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้
4.โครงกำรอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
5.โครงกำรอบรมสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน - กำรคลัง บุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
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0
2,086,840
2,643,821.88
1,192,617
5,923,278.88

0
2,057,180
2,874,013.67
1,479,701
6,410,894.67

0
2,598,860
2,736,740
1,335,754.75
6,671,354.75

14,000,000 -21.43 %
3,500,000 -28.57 %
3,500,000 42.86 %
2,000,000
50 %
23,000,000

11,000,000
2,500,000
5,000,000
3,000,000
21,500,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
30,000
10,000
20,000

100
100
-100
-100
0

%
%
%
%
%

10,000
100,000
0
0
20,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

200,000
500,000
500,000
700,000

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

0
0
0
0

0

0

0

860,000

-100 %

0

0
41,586
8,220
0
0
0
0

47,426
0
0
0
0
0
0

54,847
0
0
257,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

100
0
0
0
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%

300,000
0
0
0
800,000
500,000
700,000

0

0

0

0

100 %

1,130,000

122,548.42
172,354.42

81,283.81
128,709.81

90,857.13
402,704.13

200,000
3,020,000

50 %

300,000
3,860,000

วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

926,340
9,960
46,450.56
822,280
1,805,030.56

961,364
7,320
61,475.27
618,770
1,648,929.27

628,757
14,994
48,232.28
747,500
1,439,483.28

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

6,097,365.45
242,366.86
926,393.48
7,266,125.79
15,166,789.65

5,615,362.81
192,088.4
659,835.3
6,467,286.51
14,655,820.26

5,797,477.53
177,087.86
557,176.61
6,531,742
15,045,284.16

7,000,000
500,000
1,000,000
8,500,000
37,000,000

0
99,000
0
0
0
0

0
0
179,640
26,450
0
0

23,400
0
0
0
175,000
0

20,000
0
0
0
0
64,800

-25
0
0
0
0
-100

%
%
%
%
%
%

15,000
0
0
0
0
0

32,000
0
0
0
0
0
0
12,900
0
0
67,200
0
0
178,500
0

0
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
96,000

0
0
64,000
0
0
0
0
0
0
162,000
0
15,200
0
0
0

0
0
0
0
55,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
0
100
-100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
18,400
0
64,800
0
0
0
0
59,000
0
0
0
82,500
0
0

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำรโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.เก้ำอี้ปรับระดับมีที่วำงแขน
1.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน จำนวน 20 หลัง
1.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน จำนวน 49 หลัง
1.โต๊ะเหล็ก ขนำด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว
2.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล
2.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อำกำศ) ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 24,000 บีทียู
2.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 3 ลิ้นชัก และ 2 ลิ้นชัก จำนวน 10 ชุด
2.โต๊ะทำงำนเหล็ก 4 ฟุต
3.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
3.เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
3.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน
3.โต๊ะ ขนำด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว
4.เก้ำอี้ปรับระดับมีที่วำงแขน จำนวน 10 ตัว
4.เก้ำอี้พนักพิงและที่วำงแขนปรับระดับสูง จำนวน 3 ตัว
4.เครื่องฟอกอำกำศ
4.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน
5.เก้ำอี้พนักพิงและที่วำงแขน จำนวน 28 ตัว
5.ตู้บำนเลื่อนกระจก
5.ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
6.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล
6.เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

700,000 42.86 %
30,000 66.67 %
250,000
20 %
1,500,000 -33.33 %
2,480,000
0 %
0 %
-20 %

1,000,000
50,000
300,000
1,000,000
2,350,000
7,000,000
500,000
800,000
8,300,000
36,010,000
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6.โต๊ะทำงำนขนำด 5 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ทำงำนทรงสูงมีพนักพิงและที่วำงแขนมี
ล้อเลื่อนหมุนได้
7.ตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก
7.โต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 3.5 ฟุต
8.โต๊ะ ขนำด 3.5 ฟุต จำนวน 8 ตัว
8.โต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต
9.ตู้เก็บเอกสำร 2 ลิ้นชัก จำนวน 10 หลัง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงำน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว)
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 2 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้ำ/
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที)
3.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 800 VA
4.เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
4.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จำนวน
5 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

10,850

0

0 %

0

0
0
0
0
0

5,000
0
36,000
0
28,900

0
8,900
0
14,850
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0
0

108,500
0

0
0

0
0

0 %
100 %

0
187,000

6,600
0
0
0
0
0
0
0
0

0
41,650
0
23,800
0
0
20,300
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
25,000
0
0
7,600

0

0

0

0

0

0
0
0
396,200
396,200
15,562,989.65
192,829,550.77

0
0
100
0
100
-100
0
100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
44,500
0
10,000
0
0
27,500
0

0

100 %

41,800

0

34,000

-100 %

0

74,500

0

0

0 %

0

0
9,000
689,740
689,740
15,345,560.26
152,566,887.52

0
0
474,200
474,200
15,519,484.16
166,683,354.06

15,000
0
221,400
221,400
37,221,400
340,166,917.54

-100 %
0 %

0
0
550,500
550,500
36,560,500
388,204,010
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงับอัคคีภยั เบื้องต้นแก่บุคลำกร ครูและนักเรียน ใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
4.โครงกำรรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริมควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทำง
ท้องถนน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

38
3,041,792

1,243,436

0

0

0 %

0

0

0

117,000

0

0 %

0

0

0

791,700

0

0 %

0

95,680
17,150
3,154,622

0
0
1,243,436

0
0
908,700

0
0
0

0 %
0 %

0
0
0

70,902
942
218,896.81
188,170
478,910.81
3,633,532.81
3,633,532.81
3,633,532.81

0
0
0
0
0
1,243,436
1,243,436
1,243,436

0
0
0
0
0
908,700
908,700
908,700

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0

700,937,061.65
60,154,537.46
73,500
73,454,648.81
13,092,984.84
35,740,099.12
3,943,694.61
887,396,526.49
887,396,526.49

702,952,879.24
60,993,570.99
49,500
77,493,854.03
11,898,720
35,785,447
3,860,716.73
893,034,687.99
893,034,687.99

716,578,947.62
62,223,837.72
57,741.94
82,969,982.47
10,780,200
34,990,086.32
3,322,216.8
910,923,012.87
910,923,012.87

786,949,400
77,144,400
1,020,000
90,310,000
11,543,200
39,987,000
3,536,700
1,010,490,700
1,010,490,700

14.39
-16.46
-71.76
-8.33
-2.11
50.99
40.91

%
%
%
%
%
%
%

900,169,000
64,444,100
288,000
82,786,800
11,299,600
60,377,800
4,983,700
1,124,349,000
1,124,349,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.ค่ำถ่ำยแบบแปลน ค่ำจ้ำงเหมำทำสำเนำเอกสำร/เข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม
2.ค่ำเช่ำอำคำร
3.ค่ำติดตั้งขยำยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
02. โครงกำรจัดงำนวันครู
02.ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งเสริมศักยภำพกำรศึกษำท้องถิ่นในกำรรณรงค์กำรป้องกัน
03. โครงกำรประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
03.ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งเสริมศักยภำพกำรศึกษำท้องถิ่นในกำรส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น
04. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
04.โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
05.ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งเสริมศักยภำพกำรศึกษำท้องถิ่นในกำรส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น
05.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และข้อสอบ
กลำงของโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
06.โครงกำรจัดงำนวันครู
06.โครงกำรธรรมะศึกษำ
07.โครงกำรประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
07.โครงกำรพัฒนำคุณภำพและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำนในองค์กร
08.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
08.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และข้อสอบ
กลำงของโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
09.ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่นในกำรรณรงค์กำร
ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

39
791,500
0
791,500

1,240,900
276,900
1,517,800

1,351,800
495,960
1,847,760

2,718,700 7.23 %
1,750,000 -71.43 %
4,468,700

2,915,200
500,000
3,415,200

1,394,200
0
0
0
1,822,023

1,394,845
0
0
0
5,116,664

1,414,570
0
0
0
10,400

0
80,000
1,800,000
50,000
50,000

0
-37.5
0
0
0

%
%
%
%
%

0
50,000
1,800,000
50,000
50,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

200,000
0
3,000
0

0
100
-100
100

%
%
%
%

200,000
2,500,000
0
221,000

0

0

0

50,000

-100 %

0

0
0

0
0

0
0

0
1,900,000

100 %
-100 %

279,000
0

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

700,000

-100 %

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,092,600
0
221,000

-100 %
100 %
-100 %

0
689,500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
279,000
0

100 %
-100 %
100 %

500,000
0
700,000

0

0

0

0

100 %

3,000

09.โครงกำรพัฒนำคุณภำพและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำนในองค์กร
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
10.โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
10.โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในสังกัด อบจ.นม. ให้
ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
12.โครงกำรธรรมะศึกษำ
3.โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรและจัดนิทรรศกำรครูดีเด่นในวันครู
5.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำและพัฒนำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
6.โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.เครื่องถ่ำยเอกสำร
โต๊ะทำงำน
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

0
0
87,016
0

0
0
38,644
0

0
69,062
0
0

60,000
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
3,303,239

-100
0
0
100

%
%
%
%

0
0
0
1,900,000

4,784,670

-100 %

0

0
0
0
1,637,734
169,767
5,557,273

0
6,000,000
689,500
0
0
0

100
-100
-100
0
0
0

0
6,550,153

0
8,858,806

150,000
19,109,770

237,470
30,000
63,860.06
177,090
508,420.06
4,603,159.06

193,845
0
102,216.22
193,500
489,561.22
8,557,514.22

404,739
30,000
113,537.33
399,250
947,526.33
11,654,092.33

0
0
0
0
891,999,685.55

0
0
0
0
901,592,202.21

178,000
0
178,000
178,000
922,755,105.2

0
79,200
79,200
79,200
1,035,593,700

0 %
-100 %

0
0
0
0
1,143,686,700

10,066,940

1,138,433

0

0

0 %

0

%
%
%
%
%
%

6,000,000
0
0
0
0
0

0 %

150,000
15,142,500

400,000
-25 %
295,330 -89.84 %
150,000
0 %
600,000
-50 %
1,445,330
25,023,800

300,000
30,000
150,000
300,000
780,000
19,337,700
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32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้01.โครงกำรส่
องถิ่นเพื่อเข้ำงเสริ
สู่ประเทศไทย
นมัธยมหลวงพ่
อคูณกีฬำและ
ปริสุทฺโธ
มควำมเป็น4.0)
เลิศด้โรงเรี
ำนวิชยำกำรศิ
ลปะ ดนตรี
นันทนำกำร (งำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด ภำค ประเทศ)
01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น (ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน)
02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนกลำงดง
ปุณณวิทยำ
02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ)
03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน)
04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเขำใหญ่
พิทยำคม

0

0

450,000

0

0 %

0

0

0

2,154,430.1

0

0 %

0

0

218,270,955

0

0

0 %

0

0
0

0
0

0
450,000

3,430,900
0

-100 %
0 %

0
0

0

0

0

0

100 %

3,529,920

0

35,485,920

0

0

0 %

0

0

0

0

3,719,300

-100 %

0

0

0

450,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

3,532,835

0

1,160,000

0

0

0 %

0

0
0

0
0

0
450,000

5,504,204
0

-100 %
0 %

0
0

0

0

0

0

100 %

6,129,584

0

7,041,110

0

0

0 %

0

0

0

0

4,024,000

-100 %

0
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04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)
05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนครบุรี
05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนครบุรี
05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนครบุรี
06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน)
06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรรณรงค์
ป้องกันยำเสพติด)
07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนคลองเมือง
พิทยำคม
07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนกฤษณำวิทยำ
08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเฉลียงพิทยำ
คม

0

0

450,000

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

4,323,025

0

5,800,000

0

0
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08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
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08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
09.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนช่องแมว
วิทยำคม
09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
1.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนกุดจิกวิทยำ
10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนดอนไพล
พิทยำคม
10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเขำใหญ่
พิทยำคม
11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนด่ำนเกวียน
วิทยำ
11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
12.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนครบุรี
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12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนตลำดไทร
พิทยำคม
12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
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12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ
13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
นครรำชสีมำ
13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียนยำกจน)
13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนโตนดพิทยำคม
14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยหัว)
14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโตนดพิทยำคม
14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนโตนดพิทยำคม
15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนเฉลียง
พิทยำคม
15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน)
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15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนช่องแมววิทยำคม
16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทพำรักษ์
รำชวิทยำคม
16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน)
16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์
17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)
17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2
18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)
18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
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0
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0

0
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0

0

0
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0
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1,047,000

0

0
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0

0

0

0
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0
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0

0 %

0
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18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบัวลำย
19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ)
19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบัวลำย
19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนบัวลำย
2.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น (ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน)
20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ
20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบัวใหญ่
20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบัวใหญ่
20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน)
20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนบัวใหญ่
21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโตนด
พิทยำคม
21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนใหญ่
พิทยำคม
21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดทำศูนย์กำรเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถำนศึกษำในสังกัด อปท.)
21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
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22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนใหม่
พิทยำคม
22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น)
22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนประทำย
23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(SBMLD))
23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนประทำย
23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนประทำย
24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปรำงค์ทอง
วิทยำ
24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปรำสำท
วิทยำคม
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0
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25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนบัวลำย
26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปำกช่อง 2
26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปำกช่อง 2
26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยใน
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำสังกัด อปท.)
26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนปำกช่อง 2
27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบัวใหญ่
27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปำกช่อง
พิทยำคม
27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
รณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ)
27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบ้ำนใหญ่
พิทยำคม
28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนพระทองคำ
วิทยำ
28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน)
28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
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29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำสังกัด อปท.)
29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
3.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ)
30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนประทำย
30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน)
30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปรำงค์
ทองวิทยำ
31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนำ
31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทโธ
32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปำกช่อง 2
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33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมำบตะโก
พิทยำคม
33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
กฤษณำวิทยำ
33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปำกช่อง
พิทยำคม
34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนกลำง
ดงปุณณวิทยำ
34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนพระ
ทองคำวิทยำ
35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนลำพระเพลิง
พิทยำคม
35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนกุดจิก
วิทยำ
35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมะค่ำวิทยำ
36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังน้ำเขียว
พิทยำคม
36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
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36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเขำ
ใหญ่พทิ ยำคม
36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ
37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังโป่งพิทยำ
คม
37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนครบุรี
37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม
38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยำ
38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังรำงพิทยำ
คม
39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนคลอง
เมืองพิทยำคม
39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
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0
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4.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน)
40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมำบตะโก
พิทยำคม
40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเฉลียง
พิทยำคม
40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเมืองยำง
ศึกษำ
41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดประชำ
นิมิตร
41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนช่อง
แมววิทยำคม
41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนลำพระ
เพลิงพิทยำคม
42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสองครพิทยำ
คม
42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสองครพิทยำคม
42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนดอน
ไพลพิทยำคม
42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสองครพิทยำคม
43.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังน้ำ
เขียวพิทยำคม
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43.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ
43.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
43.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนด่ำน
เกวียนวิทยำ
43โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังโป่ง
พิทยำคม
44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสำหร่ำย
วิทยำคม
44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนตลำด
ไทรพิทยำคม
44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม
45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยำ”
45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ
45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนวังรำงพิทยำคม
46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
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46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโตนด
พิทยำคม
46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังหมี
พิทยำคม
47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญ้ำขำว
47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยำคม
47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดประชำ
นิมิตร
48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสุขไพบูลย์
วิริยะวิทยำ
48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
เทพำรักษ์รำชวิทยำคม
48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสองครพิ
ทยำคม
49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสูงเนิน
49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนสูงเนิน
49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์
49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนสูงเนิน
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5.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)
50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ
50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองขำม
พิทยำคม
50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสำหร่ำย
วิทยำคม
51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม
51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบัวลำย
51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์
ผดุงวิทยำ
52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองบัว
พิทยำคม
52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบัวใหญ่
52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้ววิทยำ
คำร
53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองบุญ
มำกพิทยำคม
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53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบ้ำน
ใหญ่พทิ ยำคม
53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญ้ำขำว
54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองยำง
พิทยำคม
54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบ้ำน
ใหม่พทิ ยำคม
54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสุขไพบูลย์
วิริยะวิทยำ
55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองหว้ำ
พิทยำสรรค์
55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนประทำย
55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสูงเนิน
56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนห้วยลึกผดุง
วิทยำ
56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปรำงค์
ทองวิทยำ
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56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
ขำมพิทยำคม
57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนหินดำดวิทยำ
57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนหินดำดวิทยำ
57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
ปรำสำทวิทยำคม
57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนหินดำดวิทยำ
58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนองงู
เหลือม
58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0) โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปำก
ช่อง 2
58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
59.โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงำนทำงวิชำกำร
(Symposium)
59.โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงำนทำงวิชำกำร
(Symposium)
59.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
59.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนปำก
ช่องพิทยำคม
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน)
60.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
60.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนหนองบุญนำกพิทยำ
60.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของพระทองคำวิทยำ
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61.โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
61.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนองยำง
พิทยำคม
61.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมะค่ำ
วิทยำ
61.โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
62.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
หว้ำพิทยำสรรค์
62.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยม
บึงปรือ
62.โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
63.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ English for Intergrated Studies
: EIS
63.โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
63.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนห้วยลึก
ผดุงวิทยำ
63.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนำ
64.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
64.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ
64.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหินดำด
วิทยำ
64.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
65.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
65.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
65.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนอรพิมพ์
วิทยำ
65.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำคม
66..โครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ
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66.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
66.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
66.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเมือง
ยำงศึกษำ
67.ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำดีเด่น
67.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
67.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนลำพระ
เพลิงพิทยำคม
67.โครงกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรผู้ตัดสินกีฬำ ผู้ฝึกสอนกีฬำ นักเรียนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อบจ.นม.
68.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
68.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
68.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนวังน้ำเขียว
พิทยำคม
69.โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
69.โครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ
69.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังโป่ง
พิทยำคม
7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรรณรงค์
ป้องกันยำเสพติด)
70.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
70.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
70.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ
70.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยำคม
71.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
71.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังรำง
พิทยำคม
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71โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ตัดสินกีฬำ ผู้ฝึกสอนกีฬำ นักเรียนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อบจ.นม.
72.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
72.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังหมี
พิทยำคม
73.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัด
ประชำนิมิตร
74.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสองค
รพิทยำคม
75.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสะแก
รำชธวัชศึกษำ
76.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
สำหร่ำยวิทยำคม
77.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้ว
สวัสดิ์ผดุงวิทยำ
78.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยำคำร
79.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญ้ำขำว
8.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
80.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสุข
ไพบูลย์วิริยะวิทยำ
81.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสูงเนิน
82.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
ขำมพิทยำคม
83.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม
84.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
บัวพิทยำคม
85.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
บุญมำกพิทยำคม
86.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
ยำงพิทยำคม
87.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหนอง
หว้ำพิทยำสรรค์
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88.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนห้วยลึก
ผดุงวิทยำ
89.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนหินดำด
วิทยำ
9.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
90.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนอรพิมพ์
วิทยำ
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทยรอบคัดเลือก ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรและจัดนิทรรศกำรครูดีเด่นในวันครู
โครงกำรสนับสนุนกำรใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษ(ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
กิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ อปท.)โรงเรียนสูงเนิน
โครงกำรสนับสนุนกำรใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
กิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ อปท.)โรงเรียนครบุรี
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบัวใหญ่ (เพื่อ
พัฒนำกีฬำวอลเลย์บอลในร่ม)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปรำงค์ทอง
วิทยำ (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำงำนช่ำงผสมผสำน 3)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนปรำงค์ทอง
วิทยำ (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตซอลหญิง)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนช่องแมว
วิทยำคม (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำหมำกรุก/หมำกฮอส)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนด่ำนเกวียน
วิทยำ (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนด่ำนเกวียน
วิทยำ (พัฒนำกีฬำเทเบิลเทนนิส)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนด่ำนเกวียน
วิทยำ (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอล)
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนประทำย
(จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนประทำย
(เพื่อพัฒนำกีฬำแบดมินตัน)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังน้ำเขียว
พิทยำคม (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำเซปักตะกร้อ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม (พัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตซอล)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ (จัดซื้อวัสดุฝึกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ (พัฒนำอัจฉริยะผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำเปตอง)
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำเพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบถ่ำยทอดสด live streaming
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนบัวใหญ่ (จัดซื้อ
วัสดุทำเตียงนอน สำหรับนักกีฬำวอลเลย์บอลในร่ม)
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1. โต๊ะทำงำน จำนวน 10 ตัว สำหรับโรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
2. เก้ำอี้ทำงำน จำนวน 10 ตัว สำหรับโรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
3. โต๊ะ-เก้ำอี้ โรงอำหำร จำนวน 20 ชุด สำหรับโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
4. เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
5. เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
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6.โต๊ะเก้ำอี้ครู จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
เก้ำอี้ทำงำนครู โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,000 บำท
ตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 6 หลังๆ ละ 4,500 บำท
โต๊ะทำงำนครู โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บำท
โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
1. โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน จำนวน 360 ชุด สำหรับโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
ครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
001.รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
002.รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
นครรำชสีมำ
01. รถยนต์โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียน
กลำงดง
ปุณณวิ
ทยำ
02.
รถโดยสำรขนำด
12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2
03. รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนบ้ำน
ใหญ่พทิ ยำคม
04.รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปรำสำท
วิทยำคม
05.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียน
โตนดพิทยำคม
06. หลังคำรถบรรทุก ขนำด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง สำหรับ
โรงเรียนโตนดพิทยำคม
07. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปรำงค์ทอง
วิทยำ
08. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนวังโป่ง
พิทยำคม
09. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนวัด
ประชำนิมิตร
10. หลังคำรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
11. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
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รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคำ โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
01.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
02.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
03.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
04.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
05.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนครบุรี
06.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
07.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
08.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
09.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
10.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
11.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
12.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
13.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
14.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนโตนดพิทยำคม
15. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
16.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
17.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
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18.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
19. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนบัวลำย
20. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนบัวใหญ่
21.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
22.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
23. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนประทำย
24. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
25.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
26.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนปำกช่อง 2
27.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
28. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
29.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
30.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
31.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
32.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
33.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
34.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
35.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
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36.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
37.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
38. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
39.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
40.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
41. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
42.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสองครพิทยำคม
43.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนโรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
44.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
45.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
46.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยำ”
47.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
48.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
49.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนสูงเนิน
50.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
51.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
52. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
53.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

0

0

0

502,677

-100 %

0

66

54.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
55. โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
56.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
57.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนหินดำดวิทยำ
58.โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จำนวน 8 ชุด โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
เครื่องสัญญำณออด โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
ชุดเครื่องขยำยเสียง โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 10 เครื่อง
โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 25 เครื่อง สำหรับ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
4. เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
5. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
6. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับโรงเรียนปรำสำท
วิทยำคม
7. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จำนวน 10 จอ สำหรับโรงเรียนปรำสำท
วิทยำคม
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
001.เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
1. เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO (Reverse Osmosis System) จำนวน 1 ชุด
สำหรับโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
โน๊ตบุ๊ก
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล โรงเรียนกลำงดงปุณณ
วิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำก
ช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน
(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอ
อง จังหวัดนครรำชสี
ำ ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
ชุปำกช่
ดโปรแกรมระบบปฏิ
บัติกมำรส
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
001.โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
002.โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
003.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
004.โครงกำรก่อสร้ำงดำดคอนกรีตกันกำรกัดเซำะไหล่เขำ โรงเรียนเขำใหญ่
พิทยำคม
005. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
006. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรพยำบำล โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
007.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
008. โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
009.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
01. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนกุด
010.โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
011.โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
012.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถโรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
013.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
014.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซำะร่อง โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
015.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
016.โครงกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
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017.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
018.โครงกำรเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
019.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
02.ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
021.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนบัวลำย
022.โครงกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้ำนใหญ่
023. โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
024. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำโรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
025.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน ยำว 51 เมตร โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
026.โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ โรงเรียนปำกช่อง 2
027.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซำะร่อง โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
028.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
029.โครงกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
03. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสูงเนิน
030.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
031. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
032. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถยนต์ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
033. ก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
034. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต ยำว 265 เมตร โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อ
035.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
036.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
037. โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำรอบอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนวังโป่ง
พิทยำคม
038.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
039. โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. ยำว 265 เมตร โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
04. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
040.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
041.โครงกำรก่อสร้ำงลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ คสล. โรงเรียนวังหมีพทิ ยำ
042.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
043.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
044.โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเอนกประสงค์ โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
045.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
046.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
047.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
048. โครงกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสีคิ้ววิทยำ
049.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
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05. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนครบุรี
050.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนสูงเนิน
051.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
052.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
053.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
054.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
055.โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
056. โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล. โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
057.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
058.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
059.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
06. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
060.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนหินดำดวิทยำ
061. โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
062.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
063. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
064. โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
065. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
066. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรพยำบำล โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
067.โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนลำพระ
068. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้สู่อำชีพ โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
069.โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินและถนน คสล. โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำ
07. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
070.โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
071.โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
072.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
073.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
074.โครงกำรก่อสร้ำงลำนปูนอเนกประสงค์ โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
075.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว คสล.โรงเรียนสองครพิทยำคม
076.โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนสองครพิทยำคม
077.โครงกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
078.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
079.โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว ถนนทำงเข้ำและแบบจัดสวน โรงเรียนเขำใหญ่
08. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียน
080.โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
09. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
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10. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโตนดพิทยำคม
10.โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัด
11. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
12. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนลำ
พระเพลิงพิทยำคม
13. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
14. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนวัด
15. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสองครพิทยำคม
16. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
17. ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
18. ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
19. ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
20. ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเท้ำ โรงเรียนบัวลำย
21. ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้ำอำคำร 216 ล) โรงเรียนโนนไทย
22. ก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนประทำย
23. ก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
24. ก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
25. ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
26. ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยำคม
27. ก่อสร้ำงสนำมเปตอง โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
28. โครงกำรเทพื้นหินขัดอำคำรอเนกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียน
โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ คสล. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 216ล./57-ก โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
โครงกำรซ่อมแซมต่อเติมโรงอำหำร โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงทำสีอำคำรเรียน โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน ก โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน ปรับปรุงหลังคำอำคำรอุตสำหกรรม โรงเรียน
โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนกฤษณำวิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนกุดจิกวิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อม
เกล้ำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนโตนดพิทยำคม จังหวัด
นครรำชสีมำ
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โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนปำกช่อง 2 จังหวัด
นครรำชสีมำ
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โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนมะค่ำวิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนมัธยมบึงปรือ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริ
สุทฺโธ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวังรำงพิทยำคม จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคมจังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนวัดประชำนิมิตร จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสองครพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนหินดำดวิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอำคำร อำคำรหอประชุม โรงเรียนด่ำนเกวียน
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องกิจกำรนักเรียน โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม (โรงยิม) โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ (อำคำร 1) โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ (อำคำรพลำนำมัย) โรงเรียนครบุรี
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ (อำคำรเอนกประสงค์) โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนบัวลำย
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
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โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 216 ล. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 318 ล.(พิเศษ) โรงเรียนบัวใหญ่
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 324 ล. โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำร 1โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรเรียน ก โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรอุตสำหกรรม 102 ล. โรงเรียน
ปรำสำทวิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนชั่วครำว ชค 104/27 โรงเรียน
เทพำรักษ์รำชวิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรสุขำ โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรงอำหำร โรงเรียนปำกช่อง 2
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเอนกประสงค์ โรงเรียนประทำย
โครงกำรปรับปรุงโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอำคำร 1 โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอำคำรเรียน 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียน
ปรำงค์ทองวิทยำ
โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอำคำรเรียนชั่วครำว ชค 106 โรงเรียน
หนองบัวพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงโรงจอดรถ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
โครงกำรปรับปรุงโรงฝึกงำน (อำคำร ค) โรงเรียนโตนดพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงโรงอำคำร แบบ 300 ที่นั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อม
เกล้ำ นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงโรงอำหำร โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
โครงกำรปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
โครงกำรปรับปรุงอำคำรพยำบำล โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียน โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) สำหรับใช้
เป็นที่พกั นักกีฬำ โรงเรียนโตนดพิทยำคม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงอำคำรหอประชุม โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
โครงกำรเพิ่มแสงสว่ำงโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรเพิ่มแสงสว่ำงโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
001. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในโรงเรียนกฤษณำวิทยำ
002.โครงกำรเสริมขยำยถนน คสล. โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
003.โครงกำรปรับปรุงร่องน้ำรอบอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนเขำใหญ่
พิทยำคม
004.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
005.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเขำใหญ่
006.โครงกำรก่อสร้ำงทำงเท้ำปูกระเบื้องสี โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
007.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี
008. โครงกำรขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี
009.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
01. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
010. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
011.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
012.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
013.โครงกำรปรับปรุงถนนภำยในโรงเรียน(ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
014.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลำดยำงแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภำยใน
015.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียน
016.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์
017.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
018.โครงกำรปรับปรุงระบบท่อเมนประปำภำยในโรงเรียนบัวใหญ่
019.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภำยในโรงเรียนบัว
ใหญ่
02. ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
020. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
021.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภำยในโรงเรียน
022. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนอรพิมพ์
023. โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดินรอบอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนปรำสำท
024. โครงกำรขยำยถนนและสร้ำงทำงเดินคอนกรีต โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
025.โครงกำรก่อสร้ำงทำงเท้ำปูกระเบื้องสี โรงเรียนปำกช่อง 2
026.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ โรงเรียนปำกช่อง 2
027.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. โรงเรียนปำกช่อง 2
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028.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนปำกช่อง 2
029.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
03. ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
030.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
031. โครงกำรขุดลอกสระน้ำ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
032. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
033. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ
034.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
035.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
036.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนวังหมี
037.โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คสล. ภำยในหลังคำโครงเหล็กทำงเดินเชื่อมต่อ
ระหว่ำงอำคำร โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
038.โครงกำรซ่อมแซมถนนภำยในโรงเรียน โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
039.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสองครพิทยำคม
04. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนประทำย
040. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในโรงเรียนสีคิ้วหนอง
041.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
042.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในโรงเรียนสูงเนิน
043.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
044.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
045.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม
046. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบัว
พิทยำคม
047.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โรงเรียนหนองยำง
พิทยำคม
048. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในโรงเรียน รอบอำคำร
อเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
049.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบุญ
มำกพิทยำคม
05. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
050. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
051.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
052.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนกฤษณำวิทยำ
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053.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
054.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
055.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
056. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนครบุรี
057. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
058.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
059. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม
06. ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
060.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
061.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
062.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
063.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
064.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
065. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนโตนดพิทยำคม
066. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
067.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
068.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
069.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
07. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
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070. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนบัวลำย
071. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนบัวใหญ่
072.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
073.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนบ้ำนใหม่พทิ ยำคม
074. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนประทำย
075. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ
076. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม
077.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปำกช่อง 2
078.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
079. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
08. ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภำยในโรงเรียนเมืองยำง
ศึกษำ
080. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
081.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
082. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
083. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ
084. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
085.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ
086. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยำคม
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087. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยำคม
088. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
089. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
09. ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ โรงเรียนปำกช่อง 2
090.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
091.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
092. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
093.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสองครพิทยำคม
094. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
095.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
096. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
097. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
098. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
099.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
10. ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
100.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนสูงเนิน
101.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
102.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
103. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
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104.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
105.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
106. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
107. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยำ
108. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนหินดำดวิทยำ
109. โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
110.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียนกุดจิก
วิทยำ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
01.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนกฤษณำ
วิทยำ
01.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมโรงอำหำร โรงเรียนปำกช่อง 2
02.โครงกำรติดตั้งกระจกอลูมิเนียม พร้อมก่อฉำบปูนใต้ถุนอำคำร 108 ล
โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
02.โครงกำรปรับปรุงพัฒนำลำนกีฬำ โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
03.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยำ
03.โครงกำรปรับปรุงพัฒนำดำดปูนไหล่ทำง ข้ำงอำคำรอเนกประสงค์พร้อม
บันได
ทำงลง
โรงเรียนเขำใหญ่
04.โครงกำรปรั
บปรุงห้อพงเรีทิ ยยำคม
นชั่วครำว โรงเรียนเขำใหญ่พทิ ยำคม
04.โครงกำรปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
05.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 108 ล. โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
05.โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องเซรำมิค อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรง
เรียนครบุรี
06.โครงกำรทำสีอำคำรเรียนถำวร CH 213 B โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
06.โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำรเรียน 108 ล โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ
07.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร หอประชุม 100/27 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยำคม
07.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนวัด
ประชำนิมิตร
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08.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ โรงเรียนเฉลียง
พิทยำคม
08.โครงกำรปรับปรุงถนนภำยในโรงเรียนหนองหว้ำพิทยำสรรค์
09.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน 106 ต โรงเรียนช่องแมววิทยำคม
09.โครงกำรปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนำ 6 ซม. (ด้ำนข้ำงลำนพระพุทธรูป)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
10.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเรียน โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม
10.โครงกำรปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนำ 6 ซม. (ด้ำนข้ำงอำคำร 216 ล)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
11. โครงกำรปูกระเบื้องโรงอำหำรหอประชุม 100/27 โรงเรียนสำหร่ำย
วิทยำคม
11.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรโรงฝึกงำน โรงเรียนด่ำนเกวียนวิทยำ
12.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (โรงอำหำร)
โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
12.โครงกำรปูกระเบื้องอำคำรเรียนถำวร 216 ล โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม
13.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมทำสีรั้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
14.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอประชุม 100/27 โรงเรียนโตนด
พิทยำคม
15.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ (ก) โรงเรียนทัพรั้งพิทยำคม
16.โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำรเรียน 108ล โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม
17.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำร 1 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
18.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรห้องส้วมชำย-หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
19.โครงกำรทำสีอำคำรหอประชุม โรงเรียนบัวลำย
20.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนบัวใหญ่
21.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนบ้ำนใหญ่พทิ ยำคม
22.โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนบ้ำนใหม่
พิทยำคม
23.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนประทำย
24.โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอำคำรเรียน อำคำร 216ค ชั้น 3
25.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนปรำสำท
วิทยำคม
26.โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร สปช.2-28 ขนำด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียน
ปำกช่อง 2
27.โครงกำรปรับปรุงห้องเรียนอำคำรกึ่งถำวร โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม
28.โครงกำรซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27 โรงเรียนพระทองคำวิทยำ
29.โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนมะค่ำวิทยำ
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30.โครงกำรปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นเซรำมิก 12"x12" อำคำรเรียน 108 ล
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
31.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 216 ล โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
32.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนชั่วครำวกึ่งถำวร โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
33.โครงกำรปรับปรุงทำสี อำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนมำบตะโก
34.โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียน 4 ชั้น (12 ห้องเรียน) โรงเรียนเมืองยำง
35.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรฝึกงำน (ปบบ) โรงเรียนลำพระเพลิง
36.โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำรเรียนอำคำร 216 ล โรงเรียนวังน้ำเขียว
37.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 108 ล โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
38.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรหอประชุม โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม
39.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 1 โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
40.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมีพทิ ยำคม
41.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (อำคำร106 ต)
โรงเรียนวัดประชำนิมิตร
42.โครงกำรปูกระเบื้องอำคำรเรียน ข และติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบ
ภำยในโรงอำหำร โรงเรียนสองครพิทยำคม
43.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
44.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนอำคำรประกอบ ของโรงเรียน
สำหร่ำยวิทยำคม
45.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 4 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยำ"
46.โครงกำรปรับปรุงห้องพักครู โรงเรียนสีคิ้ววิทยำคำร
47.โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนบ้ำนวำสนำ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้ำขำว
48.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเรียน ค.ส.ล. แบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียน
สุขไพบูลย์วิริยะวิทยำ
49.โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (ทำสีอำคำรเรียน 4)
โรงเรียนสูงเนิน
50.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
51.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอประชุม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำ
52.โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียน 108 ล โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม
53.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน 2 และ 3 โรงเรียนหนองบุญมำกพิทยำคม
54.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
55.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนหนอง
หว้ำพิทยำสรรค์
56.โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนห้วยลึก
ผดุงวิทยำ
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57.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนหินดำดวิทยำ
58.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนอรพิมพ์วิทยำ
59.โครงกำรปรับปรุงทำสีรั้วโรงเรียน อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรง
เรียนครบุรี
60.โครงกำรปรับปรุงพื้นอำคำรอเนกประสงค์หลังคำโดม โรงเรียนบัวใหญ่
61.โครงกำรปรับปรุงทำสีรั้ว โรงเรียน อำคำรเรียน และอำคำรประกอบ
62.โครงกำรปรับปรุงพื้นอำคำรอเนกประสงค์หลังคำโดม โรงเรียนวัดประชำ
นิมิตร
63.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเรียน 216 ล โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
64.โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนชั่วครำว โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม
65.โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหินดำดวิทยำ
66.โครงกำรปรับปรุงห้องน้ำอำคำร โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
67. โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมหอประชุม 100/27 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ
68.โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปรำงค์ทอง
วิทยำ
69.โครงกำรปรับปรุงบ้ำนพักครู โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
70.โครงกำรปรับปรุงโรงอำหำร โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
71.โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกุดจิก
72.โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอล โรงเรียนกุดจิกวิทยำ
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
ติดตั้งและวำงท่อประปำขยำยเขตจำหน่ำยน้ำเข้ำโรงเรียนหนองงูเหลือม
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
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เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
01. ค่ำบอกรับวำรสำร
02. ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม/ประกอบเล่ม
ค่ำจ้ำงเหมำทำสำเนำเอกสำร เข้ำเล่ม ประกอบเล่ม
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
02.โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
โรคระบำดประจ
งถิ่น บสนุนกำรดำเนินงำนป้องกันและควบคุม
02.โครงกำรส่
งเสริำท้มอและสนั
โรคติดต่อ โรคระบำดประจำท้องถิ่น
03.โครงกำรคลินิกอบไออุ่นรัก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
03.โครงกำรคลินิกอบไออุ่นรัก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ (กำร
03.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น
04. โครงกำร จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลำกร อบจ.นม. สนุกกับกำรทำงำน
05.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์และปัญหำกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
06. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยสุขภำพและ
ประชำชนทั่วไปจังหวัดนครรำชสีมำ
06.โครงกำรคลินิกอบไออุ่นรักองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ (กำร
07.โครงกำร จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลำกร อบจ.นม. สนุกกับกำรทำงำน
07.โครงกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
07.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพตำและกำรป้องกันภำวะผิดปกติของกำรมองเห็น
08.โครงกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

27,000
0
0
6,225,472.33
6,225,472.33

36,000
2,844,226.45
110,500.16
9,086,152.48
9,086,152.48

36,000
2,860,670
95,770
10,336,888
10,336,888

162,000 -25.19 %
3,320,000 111.18 %
142,200 222.71 %
18,847,100
18,847,100

121,200
7,011,200
458,900
26,734,700
26,734,700

0
166,640
166,640

347,207,348.38
112,520
347,319,868.38

347,024,549.81
49,320
347,073,869.81

379,094,400 66.67 %
350,000
0 %
379,444,400

631,824,000
350,000
632,174,000

0
0
0
5,683,180

0
0
0
3,434,508

0
0
0
0

0
0
10,000
20,000

0
0
0

0
0
0

0
69,580.5
0

0

0

0
0
0
0
0

100
100
-100
0

%
%
%
%

15,000
10,000
0
20,000

0
170,000
0

100 %
-100 %
100 %

100,000
0
10,000,000

0

10,000,000

-100 %

0

0
0
0
0
0

0
0
1,972,481
0
0

0
500,000
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

466,336
0
257,175
0
0

0
600,000
0
0
0

100
-100
0
100
100

%
%
%
%
%

500,000
0
0
600,000
5,400,000

100 %

1,800,000

0
-100
0
100
100

0
0
0
1,848,000
785,080

%
%
%
%
%
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08.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์และปัญหำกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
09.โครงกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทำงเลือก
09.โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยสุขภำพและ
ประชำชนทั่วไป จังหวัดนครรำชสีมำ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งงบประมำณไว้ที่กองสำธำรณสุข
10.โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำสุขภำพและภำคีเครือข่ำยสุขภำพ
10.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพตำและกำรป้องกันภำวะผิดปกติของกำรมองเห็น
11.โครงกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
11.โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยชีวิตเบื้องต้น
12. โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพวัยทำงำน "คืนเอวให้องค์กร"
12.โครงกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทำงเลือก
13.โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำสุขภำพและภำคีเครือข่ำยสุขภำพ
13.โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบ
14. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
15.โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพวัยทำงำน "คืนเอวให้องค์กร"
15.โครงกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
16. โครงกำรส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหำอนำมัยเจริญพันธุ์
16.โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
19.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ
20.โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี
21.โครงกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ในสถำนศึกษำสังกัด องค์กำร
22.โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ำอุปโภคบริโภคและสำรวจคุณลักษณะน้ำ
บำดำลในสถำนศึกษำ
23.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ อำเภอครบุรี
โครงกำรคลินิกอบไออุ่นรัก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรจิตดี๊ ดี มีสุข สนุกกับกำรทำงำน
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยชีวิตเบื้องต้น
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ อำเภอครบุรี

0

0

0

3,540,800

-100 %

0

0
0

0
0

0
0

0
1,800,000

100 %
-100 %

437,400
0

48,062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59,428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,848,000
711,000
0
0
416,400
4,800,000
0
0
37,575
0

0
100
-100
-100
100
100
-100
-100
100
100
-100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
4,800,000
0
0
2,377,000
37,575
0
0
7,000,000
1,540,800
0
2,046,500

0
0

0
0

0
0

0
3,500,000

100 %
-100 %

1,540,800
0

0
0

0
0

0
0

893,000
2,500,000

-100 %
-100 %

0
0

0
0

0
0

0
0

1,000,000
500,000

-100 %
-100 %

0
0

0

0

0

1,540,800

-100 %

0

892,380
0
0
0

0
0
0
0

0
335,950
0
1,208,400

0
0
800,000
0

0
0
-100
0

0
0
0
0

%
%
%
%
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โครงกำรอบรมและศึำกษำดูงำนกำรดำเนินงำนกำรจัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพกิจกรรมเดิน-วิ่ง "Koratpao Fun Run"
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
01. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนำด 24000 บีทียู
01.โต๊ะปฏิบัติงำน พร้อมเก้ำอี้ ขนำด 4 ฟุต จำนวน 11 ชุด
02. ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
02.เครื่องปรับอำกำศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
03. โต๊ะปฏิบัติงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต
03.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล
04. เก้ำอี้ปฏิบัติงำน
04.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน
05. เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
06. เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ)
06.ตู้บำนเลื่อนทึบ ขนำด 5 ฟุต
07.ตู้บำนเลื่อนกระจก ขนำด 5 ฟุต
08.โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
09.เก้ำอี้มีพนักพิงกลำง
2.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
3.โต๊ะปฏิบัติงำนพร้อมเก้ำอี้ทำงำน
4.ตู้เหล็ก 2 บำน
ครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
01.รถจักรยำนยนต์

0

0

68,100

0

0 %

0

0
21,812.53
6,645,434.53

0
8,691.61
3,502,627.61

450,200
0
4,828,222.5

0
100,000
35,287,575

0 %
0 %

0
100,000
40,958,155

109,344
10,995
55,112.74
162,026

100,133
10,960
44,857.3
53,876

172,999
13,960
28,638.1
63,466

209,880
547,357.74
7,359,432.27

133,795
343,621.3
351,166,117.29

219,321
498,384.1
352,400,476.41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
77,000
0
116,700
0
440,000
0
10,000
0
0
26,500
26,500
20,300
24,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64,000
69,000
10,900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

35,300

0

0

208,000 -3.85
15,000 100
100,000
0
160,000 118.75

%
%
%
%

200,000
30,000
100,000
350,000

262,000 -23.66 %
745,000
415,476,975

200,000
880,000
674,012,155

100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

194,400
0
22,000
0
46,000
0
37,500
0
130,000
180,000
0
0
0
0
0
0
0

0 %

0
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ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพำยไหล่
ครุภณ
ั ฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
01. เครื่องพ่นสำรเคมีในงำนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
02. เครื่องอัลตรำซำวด์
03. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ำ
1.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
2.เครื่องวัดควำมเข้มแสง
3.เครื่องวัดระดับเสียง
4.เครื่องปรับเทียบควำมถูกต้องของเสียง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
01.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
ครุภณ
ั ฑ์อื่น
1.ระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยระบบกำรแพทย์ทำงไกล
2.เตียงนวด
3.เก้ำอี้นวด
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
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0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
60,000
59,920
115,000
40,000

0
0

109,760
0

0
0

0
0
0
0
0
13,584,904.6
13,584,904.6

0
0
0
886,060
886,060
361,138,329.77
361,138,329.77

0
0
0
143,900
143,900
362,881,264.41
362,881,264.41

9,310,268.55
100,200
163,200
0
0
0
9,573,668.55
9,573,668.55

9,577,528.19
116,700
181,200
0
9,456,206.4
952,141.25
20,283,775.84
20,283,775.84

10,582,151.29
167,551.61
181,200
0
9,282,634.36
827,645.48
21,041,182.74
21,041,182.74

219,650

8,760

160,540

100 %
%
%
%
%
%
%
%

950,000
120,000
200,000
0
0
0
0

0
27,500

0 %
-100 %

0
0

820,000
10,000
11,000
1,143,420
1,143,420
435,467,495
435,467,495

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0
3,059,900
3,059,900
703,806,755
703,806,755

15,065,000 1.78 %
328,900 -43.27 %
199,200 21.08 %
0 100 %
11,000,000 8.72 %
1,053,500 -4.75 %
27,646,600
27,646,600

15,333,000
186,600
241,200
3,230,300
11,959,400
1,003,500
31,954,000
31,954,000

200,000

100
100
100
-100
-100
-100
-100

1,180,000

0 %

200,000

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที
1.เครื่องโทรสำร จำนวน 1 เครื่อง
1.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำนทึบ
1.พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 18 นิ้ว
2.เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 30,000 บีทียู
2.ตู้เก็บเอกสำรชนิด 2 บำนทึบ จำนวน 5 หลัง
2.โต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต
2.พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 22 นิ้ว
3.เก้ำอี้สำนักงำน
3.เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
3.โต๊ะทำงำน ขนำด 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้
4.เครื่องดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

219,650

8,760

160,540

200,000

3,710
0

4,110
0

730
0

0
20,000

0 %
0 %

0
20,000

68,514.3
0
36,910
109,134.3

38,028
0
67,912.68
110,050.68

80,440
0
108,002.53
189,172.53

200,000
0
350,000
570,000

-100 %
100 %
0 %

0
200,000
350,000
570,000

299,894
0
10,687
0
132,301.9
0
162,530
0
68,203
673,615.9
1,002,400.2

301,713
9,010
16,110
0
113,010.4
780
179,800
0
30,708
651,131.4
769,942.08

222,974
0
12,084
0
147,572.97
0
171,100
0
38,466
592,196.97
941,909.5

300,000
0 %
100,000
0 %
100,000
0 %
0 100 %
200,000
0 %
0 100 %
180,000 11.11 %
10,000 -100 %
50,000
0 %
940,000
1,710,000

300,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
200,000
0
50,000
1,100,000
1,870,000

0
23,500
0
0
0
37,500
0
0
0
83,600
0
5,990

0
0
10,000
0
67,000
0
0
0
0
0
7,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,600
0
0
0
3,250
0
0
0
0

200,000

100
0
0
-100
0
0
100
-100
100
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

120,000
0
0
0
0
0
23,000
0
12,500
0
0
0
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4.เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
4.โต๊ะพับเอนกประสงค์
5.เก้ำอี้บุนวม
6.ตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง
7.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง
8.โต๊ะทำงำน ขนำด 4 ฟุตพร้อมเก้ำอี้ จำนวน 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
1.จักรอุตสำหกรรม เย็บหนัง ชนิดตีนตะกุยพร้อมอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้ำง
1.เครื่องพ่นสีไฟฟ้ำ
1.ผ้ำใบชักรอก พร้อมติดตั้ง
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1.ตู้คอลโทลระบบไฟฟ้ำ สำหรับเครื่องสีข้ำวและอุปกรณ์สำหรับสีข้ำว
1.ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์และอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1. กล่องไฟถ่ำยรูปสินค้ำ
1.กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
2. กล่องไฟถ่ำยรูปสินค้ำ
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง
ครุภณ
ั ฑ์โรงงำน
1.เครื่องเจีย
1.เครื่องชำร์จแบตเตอรี่
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โรงงำน จำนวน 4 รำยกำร
2.เครื่องยิงแม๊กไฟฟ้ำ
2.สว่ำนไฟฟ้ำ
3.แท่นตัดไฟเบอร์
4.เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว)
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
2.เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
3.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA

0
0
0
9,000
4,500
7,400

0
5,000
5,500
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

18,000

0

0
0

0
22,784.25

0
0

100
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%

32,400
0
0
0
0
0

0

0 %

0

0
0

4,300
0

-100 %
0 %

0
0

22,000
0

0
0

0
14,000

0 %
-100 %

0
0

0
0
0

0
0
0

0
14,980
0

4,890
0
2,490

-100 %
0 %
-100 %

0
0
0

0

0

0

0

100 %

9,500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
83,500
0
0
0
0

8,000
0
0
0
7,000
0
0

0
6,500
0
8,000
0
9,200
20,000

0

0

0

0
0
0
0

32,000
0
6,400
0

0
0
0
0

0
-100
0
-100
0
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

0

100 %

34,000

0
0
0
0

0
100
0
100

%
%
%
%

0
2,600
0
5,000
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4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.ค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล/ค่ำเก็บขยะ
2.ค่ำบอกรับวำรสำร/คู่มือ/หนังสือ
3.ค่ำจัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ
4.ค่ำจัดฌำปนกิจศพผู้รับบริกำรฯ ที่ถึงแก่กรรม
5.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสำหรับจ้ำงบุคคลภำยนอก
6.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สินสถำนที่รำชกำร
7.ค่ำเช่ำที่ดิน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
02.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
02.โครงกำรวันลอยกระทง
03.โครงกำรวันลอยกระทง
03.โครงกำรวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่
04.โครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ
04.โครงกำรวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่
05.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและทัศนศึกษำ
06.โครงกำรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
07.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและทัศนศึกษำ
07.โครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูงอำยุ
08.โครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ
08.โครงกำรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
08.โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรสถำนสงเครำะห์คนชรำ (โพธิ์กลำง)

0

0

0

0

100 %

7,600

171,490
171,490
10,747,558.75

279,184.25
279,184.25
21,332,902.17

29,980
29,980
22,013,072.24

75,230
75,230
29,431,830

144,920
144,920

642,560
642,560

615,220
615,220

1,100,000
1,100,000

0
0
0
0
0
0
0
0
1,178,435

20,910
0
0
0
0
0
0
0
620,080

30,380
0
0
0
0
0
0
0
0

0
75,000
65,000
240,000
103,000
650,000
500,000
4,200
125,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
75,000
65,000
240,000
103,000
650,000
500,000
4,200
125,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,532
10,686
0
4,000
0
0
6,500
0
0
105,500
0
0
26,800
0

78,000
0
20,000
0
30,000
30,000
0
200,000
40,000
0
100,000
300,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

78,000
0
20,000
0
30,000
30,000
0
200,000
40,000
0
100,000
0
0
300,000

246,600
246,600
34,070,600

0 %

1,100,000
1,100,000
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09.โครงกำรบริหำรสถำนสงเครำะห์คนชรำเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน
สถำนสงเครำะห์คนชรำ
09.โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรสถำนสงเครำะห์คนชรำ (วัดม่วง)
09.โครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูงอำยุ
10.โครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ
10.โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและประเพณี-จัดงำนวันลอย
กระทง
11.โครงกำรจัดงำนประเพณีวันส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่
12.โครงกำรจัดงำนประเพณีวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ
12.โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญและประเพณีกำรจัดงำนวันลอย
กระทง
13.โครงกำรจัดงำนประเพณี ส่งท้ำยปีเก่ำ-ต้อนรับปีใหม่
13.โครงกำรพัฒนำสุขภำวะเพื่อผู้สูงอำยุ
14.โครงกำรจัดงำนประเพณี วันผู้สูงอำยุแห่งชำติ
14.โครงกำรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
15.โครงกำรพัฒนำสุขภำวะเพื่อผู้สูงอำยุ
15.โครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูงอำยุ
16.โครงกำรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
16.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
16.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสตรีและประชำชนทั่วไป
17.โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
17.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุท่องโลกไอที
17.โครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูงอำยุ
18.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน
18.โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพและทักษะกำรผลิตและซ่อมแซมกำยอุปกรณ์
19.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุท่องโลกไอที
19.โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำกำยอุปกรณ์เครื่องช่วย
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
20.โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
20.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
21.โครงกำรอบรมกำรนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร ผู้สูงอำยุและผู้ที่
อยู่ในภำวะพึ่งพิง
21.โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพและทักษะกำรผลิตและซ่อมแซมกำยอุปกรณ์
เครื่องช่วยสำหรับคนพิกำร
22.โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยสภำ
เด็กและเยำวชน

0

0

0

300,000

-100 %

0
0
0
0

0
0
0
0

0
59,000
221,100
0

0
0
0
30,000

0
0
0

0
0
0

0
0
4,000

25,000
30,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,582
0
0
0

5,600
0
11,600
0
49,950
0
34,400
0
0
0
0
82,950
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100,000
0
40,000
0
100,000
0
0
700,000
708,220
0
0
250,000
0
300,000
0
0
0
470,000
0

0
0
0
0
0
0
0
100
-100
-100
100
0
-100
100
-100
100
0
100
-100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
100,000
0
40,000
0
100,000
0
400,000
0
0
220,000
0
0
200,000
0
200,000
0
1,000,000
0
320,000

0

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

250,000

100
0
0
0

0

%
%
%
%

300,000
0
0
30,000

0 %
0 %
0 %

25,000
30,000
0
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22.โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำกำยอุปกรณ์เครื่องช่วย
สำหรับคนพิกำร
23.โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชน
23.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำนสำยใยครอบครัวอบอุ่น
24.โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและ
เครือข่ำยผู้สูงอำยุ
24.โครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนพิกำรและผู้ดูแลจังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุท่องโลกไอที
โครงกำรเพิ่มศักยภำพและทักษะกำรซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสำมล้อโยก
ให้กับคนพิกำรและประชำชนทั่วไป
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุอำเภอสีคิ้ว
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยเด็กและเยำวชน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสตรีและประชำชนทั่วไป
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ำย
ผู้สูงอำยุ
โครงกำรอบรมกำรนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่ใน
ภำวะพึ่งพิง
โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำกำยอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับ
คนพิกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกำย

0

0

0

150,000

-100 %

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

200,000
0
0

-100 %
100 %
100 %

0
250,000
400,000

0

0

0

597,200

-100 %

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

47,800
457,015
75,200
225,000
71,600
169,850

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

41,210
241,422

0
0

0 %
0 %

0
0

0
0

0
0

566,890
0

0
350,000

0 %
-100 %

0
0

0

0

0

291,780

-100 %

0

0

0

85,015.3

0

0 %

0

0
1,178,435

0
646,572

2,690
2,641,690.3

1,310,250
8,712,650

0 %

1,310,250
7,735,450

0
0
0
0
0
0
0
0

113,504
0
0
0
102,322
163,762
55,745
20,980

126,069
32,560
369,258
36,142
101,225.97
271,083
87,290
168,490

280,000
120,000
1,816,100
120,000
284,000
330,000
120,000
428,650

0
0
0
0
5.63
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

280,000
120,000
1,816,100
120,000
300,000
330,000
120,000
428,650
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วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่น

0
0
3,675,165
4,131,478

185,835
0
3,885,017
5,262,969.97

300,000
200,000
8,468,000
12,466,750

0 %
0 %
0 %

รวมค่าวัสดุ

0
0
0
0

300,000
200,000
8,468,000
12,482,750

506,579.33
203,233.66
29,795.75
15,229
14,519.9
769,357.64
6,189,967.64

521,496.24
179,862.72
6,197.38
4,518
5,789.85
717,864.19
9,237,744.46

760,000
350,000
70,000
27,000
37,000
1,244,000
23,523,400

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0
0
0
0
0
0
1,323,355

760,000
350,000
70,000
27,000
37,000
1,244,000
22,562,200

28,800
0
0
0
0
0
19,200
0
0
18,000
0
0
0
0

0
0
0
50,000
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90,000
0
0
0

0
0
24,000
0
0
0
0
28,000
25,000
0
0
0
0
0

0
100
-100
0
0
100
0
-100
-100
0
0
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
46,000
0
0
0
25,000
0
0
0
0
0
23,000
90,000
18,000

0

0

0

29,500

-100 %

0

0
0

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

15,300
32,700

0

0

70,000

0

0 %

0

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.ตู้เก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน จำนวน 6 หลัง
1.โต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต
1.โต๊ะปฏิบัติงำน
1.โต๊ะประชุม
2.เก้ำอี้ประชุม
2.เก้ำอี้สำนักงำน
2.ตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 หลัง
2.โต๊ะปฏิบัติงำน
3.ชุดรับแขก
3.ตู้บำนเลื่อนกระจก ขนำด 4 ฟุต จำนวน 4 หลัง
3.โต๊ะประชุม
3.โต๊ะอเนกประสงค์หน้ำโฟเมก้ำขำว ขำชุบโครเมี่ยม พับได้
4.เก้ำอี้ประชุม
5.เครื่องโทรสำร
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1.เครื่องเสียงห้องประชุม
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1.จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
1.เครื่องวัดควำมดันโลหิต
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ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
2.ตู้เย็น
3.ตู้แช่อำหำร
ครุภณ
ั ฑ์กีฬำ
1.เครื่องออกกำลังกำยจักรยำนแบบยืนปั่น จำนวน 2 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
19 นิ้ว)
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18หน้ำ/นำที)
3.เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1.โครงกำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ
1.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ
2.โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในกำรลดปริมำณขยะและคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
2.โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในกำรลดปริมำณขยะและคัดแยกขยะใน
โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
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0
0

0
0

21,000
34,000

0
0

0 %
0 %

0
0

80,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

51,000

0
0
0
146,000
146,000

0
0
0
86,000
86,000

0
0
0
215,000
215,000

0
0
0
106,500
106,500

100 %
100 %
100 %

7,800
7,500
11,400
327,700
327,700

0
0
0
1,469,355
12,216,913.75

0
0
0
6,275,967.64
27,608,869.81

0
0
0
9,452,744.46
31,465,816.7

65,000
65,000
65,000
23,694,900
53,126,730

0 %

65,000
65,000
65,000
22,954,900
57,025,500

0

0

0

0

100 %

1,000,000

0

0

0

2,000,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

700,000

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

2.โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกและกำรจัดประกวดแข่งขันในกำรลดปริมำณขยะใน
ส่วนรำชกำรและโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
3.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงชุมชนนำร่องและต้นแบบ
4.โครงกำรจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
โครงกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำวิจัยและสำธิตกำรจัดทำถนน
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE
01.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
02.โครงกำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพประชำชน
02.โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโรงเรียน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
03.โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริม
03.โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (กิจกรรม
วันยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน)
04.โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์พื้นบ้ำนและหรือสัตว์เศรษฐกิจ
04.โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(กิจกรรมค่ำยธรรมะ “เยำวชนสดใสหัวใจห่ำงไกลยำเสพติดและอบำยมุข”)
05.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชำชนผู้ผลิตสินค้ำชุมชนท้องถิ่น
05.โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(หลักสูตรค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยำเสพติด)
05.โครงกำรส่งเสริมสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

0

0

174,600

0

0 %

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
174,600
174,600

0
0
3,000,000
3,000,000

100 %
100 %

1,000,000
1,000,000
3,700,000
3,700,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
174,600
174,600

0
0
0
3,000,000
3,000,000

100 %

3,000,000
3,000,000
3,000,000
6,700,000
6,700,000

17,190,082

10,306,831

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

1,000,000

0
0
0

0
0
0

163,472
176,559
0

200,000
400,000
0

-100 %
-100 %
100 %

0
0
4,000,000

0
0

0
0

214,670.5
0

500,000
0

-100 %
100 %

0
400,000

0
0

0
0

91,755
0

350,000
0

-100 %
100 %

0
4,400,000

0
0

0
0

0
0

200,000
0

-100 %
100 %

0
750,000

0

0

186,776

0

0 %

0
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06.โครงกำรโครำชเมืองสะอำด (Korat Green and Clean City)
06.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
ตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
06.โครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยเด็ก
07.โครงกำรพัฒนำศักยภำพให้กับประชำชนอำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
ตำมศำสตร์
พระรำชำสู
่กำรพั
ำงยั่งยืน
07.โครงกำรส่
งเสริมกำรด
ำเนิฒนนำอย่
งำนตำมแนวทำงหลั
กปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
08.โครงกำรปลูกจิตสำนึกกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับประชำชนในเขตพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ
08.โครงกำรส่งเสริมสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ
09.โครงกำรปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถำบันสำคัญของชำติเพื่อเสริมสร้ำง
อุดมกำรณ์รักชำติและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้กับประชำชนในเขต
09.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
10.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอห้วยแถลง ตำมรอยพ่ออยู่อย่ำง
พอเพียง
10.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
11.โครงกำร “จัดงำนถนนคนเมือง”
11.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอคง
12.โครงกำรจัดงำน “สืบสำนภูมิปัญญำผ้ำทอพื้นบ้ำนโครำช”
12.โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำชนอำเภอคงในกำร
พัฒนำชุมชนของตนเอง
12.โครงกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
13.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญำกำรทอผ้ำหำงกระรอก จังหวัด
13.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอบ้ำนเหลื่อม
14.โครงกำรฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
14.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ ตำม
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

0
0

0
0

113,350
0

0
0

0 %
100 %

0
1,700,000

0
0

0
0

0
0

300,000
0

-100 %
100 %

0
1,500,000

0

0

0

262,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

1,000,000

0

0

0

1,724,665

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

1,830,000

0

0

0

1,726,165

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

1,697,630

0

0

0

1,560,000

-100 %

0

0
0

0
0

0
0

852,370
0

-100 %
100 %

0
1,800,000

0
0

0
0

0
0

3,189,000
0

-100 %
100 %

0
1,450,000

0

0

141,000

0

0 %

0

0
0

0
0

0
0

386,750
0

-100 %
100 %

0
1,700,000

0

0

1,083,100

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

1,741,600

99

14.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
15.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชำชนผู้ผลิตสินค้ำชุมชนท้องถิ่น อำเภอ
15.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว
16.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงับอัคคีภยั เบื้องต้นแก่บุคลำกร ครูและนักเรียน
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
16.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอเมืองนครรำชสีมำ
17.โครงกำรโครำชเมืองสะอำด (Korat Green and Clean City)
17.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพประชำชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
18.โครงกำรฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
18.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอจักรำช
18.โครงกำรรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษำดูงำนและให้ควำม
ร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน เพื่อ
ป้องกันและแก้กไอบรม
ขปัญหำมลพิ
19.โครงกำรฝึ
ประชุมษสิศึ่งกแวดล้
ษำดูงอำนม พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
19.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอเมืองยำง
19.โครงกำรรณรงค์กำรลดภำวะโลกร้อน กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
20.โครงกำรจิตอำสำเพื่อพัฒนำลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งควำมพอเพียงเพื่อ
ประโยชน์และควำมสุขของประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
20.โครงกำรฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
20.โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติของ
ชุมชน อำเภอชุมพวง
21.โครงกำรพัฒนำศักยภำพให้กับประชำชน อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
ตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
21.โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
22.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพประชำชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนต้นแบบ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
22.โครงกำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพประชำชน
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23.โครงกำรฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
23.โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริม
23.โครงกำรอบรม และศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตประชุ
วิธี ประชำชนทั
ไป จัพังฒหวันำศั
ดนครรำชสี
(อมำเภอบ้
ำน
24.โครงกำรฝึ
กอบรม
ม ศึกษำดู่วงำน
กยภำพ ผูม้นำ ำชุ
ชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
24.โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนของประชำชนทั่วไป
อำเภอครบุรี
24.โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์พื้นบ้ำนและหรือสัตว์เศรษฐกิจ
25.โครงกำรฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน พัฒนำศักยภำพ ผู้นำชุมชน และ
ประชำชนจังหวัดนครรำชสีมำ
25.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชำชนผู้ผลิตสินค้ำชุมชนท้องถิ่น
25.โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน อำเภอครบุรี
26.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรแพทย์แผนไทย
26.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพนวดแผนไทย
27.โครงกำรจัดงำนถนนเด็กเดิน
27.โครงกำรจัดงำนถนนเดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว
28.โครงกำรจัดงำน "ของดีเมืองโครำช@กทม."
28.โครงกำรอบรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมควำมปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทำงท้องถนน “อำสำจรำจร” โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ
29.โครงกำรฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภยั และซ้อมอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉิน
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 58 แห่ง
29.โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำน "อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว สำยน้ำแห่ง
รัตนโกสินทร์"
30. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพแกนนำ
เด็ก เยำวชน และครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.
30.โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกร ครู ข. กำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุเด็กและเยำวชนจมน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
31.โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพประชำชน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนต้นแบบอำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
31.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยสำหรับ
ประชำชนในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ
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32.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงับอัคคีภยั เบื้องต้น แก่บุคลำกร ครูและนักเรียน
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
32.โครงกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
33.โครงกำรโครำชเมืองสะอำด (Korat Green and Clean City)
34.โครงกำรรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/ อบรม/ทัศนศึกษำดูงำนและให้
ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม
35.โครงกำรรณรงค์กำรลดภำวะโลกร้อน กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
36.โครงกำรฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภยั และซ้อมอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉิน
37.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
สำหรับประชำชนในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ
38.โครงกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
39.โครงกำรรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
40.โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แก่อำสำสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ
โครงกำร 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงกำรจิตอำสำเพื่อพัฒนำลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งควำมพอเพียง เพื่อ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนและประชำชนในเขต
พื้นที่อำเภอคง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนและประชำชนในเขต
พื้นที่อำเภอห้วยแถลง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชน อำเภอจักรำช
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชน อำเภอห้วยแถลง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ ตำม
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ ตำม
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
ตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนอำเภอห้วยแถลง ตำมรอยพ่ออยู่อย่ำง
พอเพียง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงประชำ
รัฐจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBERONE
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โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโรงเรียน
สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (กิจกรรมวัน
ต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน)
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (กิจกรรมวัน
ยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน)
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (กิจกรรม
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข)
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (สนับสนุน
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE)
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (หลักสูตร
ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยำเสพติด)
โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น " TO BE
โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้นำชุมชนและ
ประชำชนด้ำนกำรเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัด
นครรำชสีมำ
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ก่อสร้ำงคันดินหินรอบหนองมโนรมย์ ยำว 1,600 เมตร
ก่อสร้ำงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จำนวน 2 ชุด
ก่อสร้ำงและติดตั้งโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ จำนวน 25 ต้น
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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1.โครงกำรแข่งขันกีฬำ อบจ.สัมพันธ์
2.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ
2.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
3.โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
3.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
4.โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
6.โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 38 และกำร
6.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ตัดสินกีฬำ
7. โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้ำนเหลื่อม
7.โครงกำรสนับสนุนและจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรของเยำวชน
ประชำชน และผู้สูงอำยุ ในพื้นที่ 32 อำเภอ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
01.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งำนวัฒนธรรม ประเพณี วัน
02.โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทงประทีปพระรำชทำนอำเภอสูงเนิน
03.โครงกำรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (สวดมนต์ข้ำมปี สืบสำนวิถี
ถิ่น วิถีไทย ประจำปี พ.ศ.2563)
04.โครงกำรจัดงำนเกี่ยวกับวันสำคัญทำงพุทธศำสนำต่ำงๆ (วันสำมเณร)
05.โครงกำรจัดงำนเกี่ยวกับวันสำคัญทำงพุทธศำสนำต่ำงๆ (วันมำฆบูชำ)
06.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งำนวัฒนธรรม ประเพณี วัน
สำคัญต่ำง ๆ ของอำเภอในจังหวัดนครรำชสีมำ (งำนบวงสรวงท้ำวสุรนำรี)
จำนวน 15 อำเภอ ดังนี้ 1.อ.ปำกช่อง 2.อ.สูงเนิน 3.อ.ขำมทะเลสอ 4.อ.
ประทำย 5.อ.บัวใหญ่ 6.อ.ชุมพวง 7.อ.ลำทะเมนชัย 8.อ.พิมำย 9.อ.โนนแดง
10.อ.ครบุรี 11.อ.เฉลิมพระเกียรติ 12.อ.ห้วยแถลง 13.อ.จักรำช 14.อ.บ้ำน
เหลื่อม 15.อ.ปักธงชัย
07.โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์
08.โครงกำรอุปสมบทและบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน
09.โครงกำรจัดงำนเกี่ยวกับวันสำคัญทำงพุทธศำสนำต่ำงๆ (วันวิสำขบูชำ)
1.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งำนวัฒนธรรม ประเพณี วัน
สำคัญต่ำง ๆ ของอำเภอภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ
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10.โครงกำรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร)
11.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งำนวัฒนธรรม ประเพณี วัน
สำคัญต่ำง ๆ ของอำเภอในจังหวัดนครรำชสีมำ (งำนแห่เทียนพรรษำ
อ.พิมำย อ.โชคชัย อ.บ้ำนเหลื่อม)
12.โครงกำรจัดงำนเกี่ยวกับวันสำคัญทำงพุทธศำสนำต่ำงๆ (วันเข้ำพรรษำ)
13.โครงกำรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9)
3.โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ
4.โครงกำรอุปสมบทและบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน
5.โครงกำรจัดงำนเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
5.โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทงประทีปพระรำชทำน
7.โครงกำรอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
8.โครงกำรสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
9.โครงกำรจัดงำนสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1. โครงกำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรี
1.โครงกำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรี
1.โครงกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดนครรำชสีมำ
10.โครงกำรจัดงำนเฉลิมฉลองวีรกรรมนำงสำวบุญเหลือ
11.โครงกำรจัดงำนเทศกำลขนมจีนประโดก
12.โครงกำรจัดงำนแข่งเรืออีโปง
13.โครงกำรจัดงำนกินเข่ำค่ำอำเภอสูงเนิน
14.โครงกำรจัดงำนเทศกำลวันพริกและของดีอำเภอขำมสะแกแสง
16.โครงกำรจัดงำนเทศกำลกินตำลและของดีอำเภอโนนไทย
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110,000

0

0

0

0

100 %

150,000

0
0

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

100,000
50,000

199,900
0
0
3,438,874
746,838
1,419,663
388,000
12,484,025
12,484,025

0
69,000
222,700
0
0
0
0
1,105,400
1,105,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
3,160,000
3,160,000

1,400,000
1,400,000
1,400,000
13,884,025

0
0
0
1,105,400

0
0
0
0

0
0
0
0

0 %

0
0
0
3,160,000

0
0
99,200
1,495,100
1,482,400
1,406,000
1,988,500
800,000
500,000

0
0
1,046,200
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,659,928
0
0
0
0
0
0
0
0

-100
100
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
15,000,000
0
0
0
0
0
0
0
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17.โครงกำรจัดงำนของดีอำเภอบัวลำย
18.โครงกำรจัดงำนเทศกำลเที่ยวพิมำย
19.โครงกำรจัดงำนเบญจมำศบำนในม่ำนหมอก
2. โครงกำรจัดงำนฉลองชัยชนะท่ำนท้ำวสุรนำรี ประจำปี 2560
2. โครงกำรจัดงำนเทศกำลเที่ยวพิมำย
2.โครงกำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรี
2.โครงกำรจัดงำนเทศกำลเที่ยวพิมำย
3. โครงกำรงำนเฉลิมฉลองวีรกรรมนำงสำวบุญเหลือ
3.โครงกำรจัดงำนฉลองชัยชนะท่ำนท้ำวสุรนำรี
3.โครงกำรจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
4. โครงกำรงำนประเพณีกินเข่ำค่ำของดีเมืองสูงเนิน
4.โครงกำรจัดงำนเทศกำลแข่งเรือพิมำย
5. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดนครรำชสีมำ
5.โครงกำรจัดงำนเทศกำลเที่ยวพิมำย
6.โครงกำรจัดงำนโครำชเกษตรแฟร์
7.โครงกำรจัดงำนวันน้อยหน่ำของดีเมืองปำกช่อง
8.โครงกำรงำนประเพณีกินเข่ำค่ำของดีเมืองสูงเนิน
9. โครงกำรจัดงำนประเพณีบัวไหม บัวใหญ่
โครงกำรงำนประเพณีกินเข่ำค่ำของดีเมืองสูงเนิน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

100,000
1,000,000
448,360
0
0
0
0
0
8,980,746.42
0

0
0
0
5,958,561.16
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7,061,946.87
0
0
0
0

0
0
0
0
905,000
0
0
770,000
0
0

0
0
0
0
-100
0
100
-100
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
100,000

0
500,000
0
0
300,000
296,000
0
0
0
19,396,306.42
19,396,306.42
19,396,306.42
41,381,005.32

0
0
0
0
0
0
0
593,600
247,000
7,845,361.16
7,845,361.16
7,845,361.16
13,516,067.96

0
0
0
460,500
0
0
1,033,700
0
0
8,556,146.87
8,556,146.87
8,556,146.87
11,713,071.79

2,000,000
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
12,334,928
12,334,928.46
12,334,928.46
12,334,928.46

-100
0
-100
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,600,000
16,600,000
16,600,000
19,760,000

16,407,273.96
120,880.36
170,145.16
4,925,340
0
0
0
21,623,639.48

21,490,088.92
210,000
300,000
4,865,028.39
0
12,245,829.65
1,471,166.49
40,582,113.45

23,222,327.03
237,212.58
300,000
4,778,820
0
12,042,285.18
1,294,551.59
41,875,196.38

39,681,000 6.06
713,000 -6.87
336,000
0
8,256,000 1.47
15,000 -100
17,750,000 50.5
1,767,000 59.25
68,518,000

%
%
%
%
%
%
%

42,086,500
664,000
336,000
8,377,400
0
26,714,600
2,813,900
80,992,400

106

รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.ค่ำบอกรับวำรสำร
2.ค่ำถ่ำยแบบแปลนก่อสร้ำง
2.ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ
3.ค่ำจัดทำประกันภัยรถรำชกำร
3.ค่ำถ่ำยแบบแปลนก่อสร้ำง
4.ค่ำจัดทำประกันภัยรถรำชกำร
4.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
5.ค่ำจ้ำงเหมำกำรสำรวจโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
5.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกให้ทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
6.ค่ำจ้ำงเหมำกำรสำรวจโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรระหว่ำงกำรรับเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหำกษัตริย์ พระรำชินีและพระบรมวงศำนุวงศ์
2.โครงกำรจัดทำ ปรับปรุง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงสำรสนเทศ
3.โครงกำรฝึกอบรม ชี้แจง กำรจัดทำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
และใช้ค่ำ K (กำรทำสัญญำแบบปรับรำคำได้)
3.โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนช่ำง
4.โครงกำรจัดทำ ปรับปรุง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ (GIS) ด้ำนผังเมือง
4.โครงกำรวำงและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง
5.โครงกำรอบรมสัมมนำทำงวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรศึกษำดูงำน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

21,623,639.48

40,582,113.45

41,875,196.38

68,518,000

80,992,400

0
0
0

0
0
0

0
399,560
399,560

0
600,000
600,000

2,998,424.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,431,290

3,716,681.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406,062

4,709,557.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,995,628

4,057,010
0

4,703,180
0

5,052,634
0

0
0

0
0

0
0

0
500,000

100 %
-100 %

1,000,000
0

0
0

0
0

0
0

0
1,000,000

100 %
-100 %

500,000
0

0
0
4,465,963.11
12,952,687.96

0
0
9,934,053.3
18,759,976.65

0
0
19,014,620.54
31,772,439.74

0
0
43,379,000
64,544,000

100 %
100 %
-7.79 %

1,000,000
1,000,000
40,000,000
63,155,000

500,321
865,825

569,002
846,896

656,714
278,895

2,100,000 -52.38 %
1,000,000
16 %

1,000,000
1,160,000

100 %
-100 %

0
0
15,000
0
0 100
10,000 -100
0 100
300,000 -100
740,000 -100
0 100
0 100
5,000,000 -100
500,000 -100
6,100,000 16.39

700,000
0
700,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
15,000
300,000
0
740,000
0
0
6,000,000
500,000
0
0
7,100,000

6,000,000 -16.67 %
1,000,000 -100 %

5,000,000
0
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกำย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
01.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ)
01.เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
01.โต๊ะพับหน้ำขำวโฟเมก้ำ
02. เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 48,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
02.เก้ำอี้เหล็กบุนวม
02.เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ-สี)
03.เครื่องทำลำยเอกสำร แบบตัดตรง
03.เครื่องปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง ขนำด 18,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
04.เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
05.ตู้บำนเลื่อนกระจกสูง ขนำด 4 ฟุต
05.ตู้เหล็ก 2 บำน
06. ผ้ำใบเต้นท์
06.เก้ำอี้ทำงำนหลังสวิงค์มีที่วำงแขน
06.เก้ำอี้ปรับระดับมีที่วำงแขน
07. เก้ำอี้มีพนักพิง
07.ตู้บำนเลื่อนทึบ ขนำด 4 ฟุต
08. โต๊ะปฏิบัติงำน 5 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ จำนวน 5 ชุด
08.ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
09.โต๊ะปฏิบัติงำน 4 ฟุต
09.ผ้ำใบเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนำด 3 X 3 เมตร
1.ตู้เก็บแบบแปลนและแผนที่
10. ตู้เก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จำนวน 15 หลัง

99,219
921,570
2,006,404.1
6,983,808
19,900
0
567,090
0
1,879,449
13,843,586.1
26,796,274.06

234,354
987,734
1,866,023
7,023,754
0
0
435,520
0
2,664,376
14,627,659
33,387,635.65

59,884
2,306,273
1,920,773
5,057,080
0
0
969,170
0
1,019,620
12,268,409
44,440,408.74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
147,000
0
212,000
0
0
0
105,000
0
0
0
250,500
0
0
52,700
0
57,500
0
0
0
0
72,000

0
0
419,000
0
258,000
0
0
0
0
0
32,400
0
0
59,000
0
0
0
0
0
164,000
0
0

120,000
0 %
6,600,000 84.43 %
5,000,000
0 %
5,900,000 1.36 %
500,000
0 %
0 100 %
2,400,000 -37.38 %
0 100 %
4,400,000 68.18 %
28,020,000
93,164,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,200
0

100
0
0
0
0
100
100
0
100
100
0
0
100
0
0
100
0
100
100
0
-100
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

120,000
12,172,500
5,000,000
5,980,000
500,000
600,000
1,503,000
1,500,000
7,400,000
36,935,500
100,790,500

360,000
0
0
0
0
120,000
62,200
0
36,000
71,500
0
0
30,000
0
0
117,000
0
33,000
78,200
0
0
0
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10.เก้ำอี้ทำงำนหลังโยกมีที่วำงแขน
11.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
12. เครื่องโทรสำร จำนวน 2 เครื่อง
12.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด
36,000 บีทียู
13. เครื่องถ่ำยเอกสำร จำนวน 2 เครื่อง
13.เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด
40,000 บีทียู
14.พัดลมไอเย็น ขนำดครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม.
2.เครื่องถ่ำยเอกสำร จำนวน 2 เครื่อง
3.โต๊ะปฏิบัติงำน 4 ฟุต พร้อมเก้ำอี้ จำนวน 10 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
1.รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ
2.รถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี
2.รถยนต์โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
3.รถยนต์สุขำเคลื่อนที่
ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
1. เครื่องพ่นยำ แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
2.หน้ำจำน PVC
3.เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 450 ลิตร/นำที
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้ำง
1. เครื่องอัดอำกำศ
1.เครื่องอัดอำกำศ
2. ปั๊มลม
2.เครื่องตบดิน
2.นั่งร้ำนเหล็ก
2.รถปูยำง
3. รถยกลำก ขนำด 2.50 ตัน
3.รถซ่อมบำรุงถนนเป็นรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ
4. รถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ
5. รถบดล้อเหล็ก ขนำด 10 ตัน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
01.เครื่องผสมสัญญำณเสียง ขนำด 32 ช่อง แบบดิจิตอล (Mixer)
02.เครื่องปรับแต่งควำมถี่เสียง ขนำด 31 x 2 Band (Equalizer)
03.เครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียง ระบบดิจิตอล (Digital Signal Processor)
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04.ตู้ลำโพงหลัก ขนำด 230 วัตต์
05.ลำโพงฝังฝ้ำเพดำน ขนำด 30 วัตต์
06.ลำโพงสำหรับห้องควบคุม ขนำด 30 วัตต์
07.ลำโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Column ขนำด 40 วัตต์
08.ลำโพงฮอร์น ขนำด 30 วัตต์
09.เครื่องขยำยเสียงลำโพงหลัก ขนำด 2 x 1,000 W (Power Amplifier)
1.ไฟพำร์ (LED)
10.เครื่องขยำยเสียงลำโพงห้องควบคุม ขนำด 2 x 1,000 W (Power
11.เครื่องขยำยเสียงลำโพงฮอร์น ขนำด 120 W (Power Amplifier)
12.เครื่องขยำยเสียงลำโพงฝังฝ้ำเพดำน ขนำด 360 W (Power Amplifier)
13.เครื่องขยำยเสียงลำโพงมอนิเตอร์เวที ขนำด 240 W (Power Amplifier)
14.เครื่องเล่น CD/DVD/USB/MP3
15.เครื่องเล่นและบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบ USB/SD
16.ไมค์ประชุมสำหรับประธำน
17.ไมค์ประชุมสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
18.ตู้ลำโพงแบบติดผนัง 8X4.5 นิ้ว ขนำด 240 วัตต์
19.เครื่องขยำยเสียงตู้ลำโพงติดผนัง 2chX3,000W
20.ไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับส่งสัญญำณแบบไมค์คู่
21.ไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับส่งสัญญำณแบบไมค์เดี่ยว
22.ไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือคู่ UHF
23.ชุดสำยอำกำศภำยนอกสำหรับไมโครโฟนไร้สำย แบบลอกำริทึม
24.ชุดสัญญำณเสียงเรียกประชุม
25.เครื่องเลือกและกระจำยสัญญำณคอมพิวเตอร์และเสียง
26.เครื่องเลือกและกระจำยสัญญำณวิดีโอ
27.เครื่องกระจำยเสียงสัญญำณคอมพิวเตอร์
28.เครื่องแปลงสัญญำณ RGB to HDMI
29.เครื่องควบคุมกำรจ่ำยไฟ ชุดประชุม
3.ไฟบีม
30.เครื่องควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำตู้แร็ค
31.ไม้ชักฟิวส์แบบ 3 ท่อน
32.เข็มขัดปีนเสำ แบบหนัง
33.ชุดรีพดี เตอร์ภำยในสำนักงำนพร้อมเสำรอบตัว
34.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำด 32 นิ้ว
02. เครื่องเลือกและแปลงสัญญำณ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
68,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

79,200
48,600
9,000
14,600
7,600
28,300
0
11,700
7,500
18,600
12,400
3,900
7,300
13,700
650,000
148,000
41,900
28,300
89,700
165,600
23,200
4,500
43,600
27,300
26,700
8,500
29,800
0
25,600
24,000
36,000
55,000
480,000

0
0

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

7,300
28,400

110

03. เครื่องนำเสนอข้อมูลแบบไร้สำย
04. เครื่องผสมสัญญำณภำพ 4CH HD-SDI (Video Switcher/Mixer)
05. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
06. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
07. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
08. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
09. เครื่องบันทึกภำพกล้อง DVR/NVR 8 CH
1.กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
10. เครื่องควบคุมกล้อง
11. กล้อง Speed Dome ควำมละเอียด 2 ล้ำนพิกเซล
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
1. เครื่องเป่ำลมร้อน 2,000 วัตต์
ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1.เครื่องตัดหญ้ำ
ตู้กดน้ำ 2 ก๊อก (น้ำเย็น)
ครุภณ
ั ฑ์โรงงำน
01. คีมย้ำหำงปลำไฮดรอลิก 10 ตัน
01.สว่ำนเจำะกระแทก 3 ระบบ
02. จิกซอว์ไฟฟ้ำ เลเซอร์
03. เครื่องเลื่อย
04. เลื่อยโซ่ไฟฟ้ำ ขนำด 11.5 นิ้ว
05. รอกสลิงดึงสำยไฟ ขนำด 2 ตัน
06. รอกไฟฟ้ำ 2.0 ตัน
07. เครื่องเชื่อมแบบ TIG 220V
07.ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
08. สว่ำนไร้สำย ขนำด 18 V
08.หินเจียรไฟฟ้ำ
09. สว่ำนไฟฟ้ำ ขนำด 450 W
09.สว่ำนเจำะแบบไร้สำย
1.พัดลมอุตสำหกรรมชนิดตั้งพื้น
10. สว่ำนไฟฟ้ำ ขนำด 230 W
10.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ
11. เครื่องตัดโลหะ
12. โต๊ะเลื่อยตัดอลูมิเนียมพร้อมมอเตอร์
13. เครื่องยนต์ปั่นไฟ 3,000 วัตต์
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ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
1. ชุดกู้ภยั อำคำรสูง
2. ชุดเครื่องช่วยหำยใจ SCBA
ครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
1. กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม
1.กล้องระดับ
2. กล้องวัดมุม (Theodolite) พร้อมขำตั้งกล้อง
2.เครื่องชั่ง (Balance)
3. เครื่อง GPS
3.เครื่อง CLEGG IMPACT SOIL TESTER 20 Kg for flexible
4. ไม้สต๊ำฟ (staff)
5. หลักขำว - แดง (Pole)
6. ล้อวัดระยะ (Measuring Wheels)
6.เครื่องเจำะวัดควำมหนำ CORE DRILLING MACHINE
7. เทปวัดระยะ (Measuring tapes)
7.เครื่องมือทดสอบควำมแน่นในสนำม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
01.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
02.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษ ขนำด A3
03.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที)
04.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
05.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2
06.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
07.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
08.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
09.จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว
10.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนำด (42U)
11.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
12.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 7 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 5 เครื่อง
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กระดำษ A3 จำนวน 5 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์อื่น
1.เครื่องตรวจวัดคุณภำพกำรสะท้อนแสงของสีตีเส้นจรำจร
2.ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภำพงำนตีเส้นจรำจร
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ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ
2.ค่ำต่อเติมห้องปฏิบัติงำนส่วนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
001.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบล
กุดจิก อำเภอสูงเนิน เชื่อม บ้ำนละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอ
เมื
อง จังหวัดนครรำชสี
มำ
001.โครงกำรซ่
อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟั
ลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23101)
บ้ำนศูนย์กลำง-บ้ำนโนนสำรำญ อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
002.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโคกมะกอก หมู่ที่ 11
ตำบลบุ่งขี้เหล็ก เชื่อมบ้ำนส้มกบงำม หมู่ที่ 9 ตำบลเสมำ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
002.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19303)
บ้ำนขำมทะเลสอ-บ้ำนโนน อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
003.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนมะเกลือเก่ำ หมู่ที่ 18 ตำบลมะเกลือ
เก่ำ เชื่อมบ้ำนริมคลองพัฒนำ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ
003.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม. (19201) บ้ำนหนองกระโดน
หมู่ที่ 5 ตำบลบึงอ้อ-บ้ำนหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขำมทะเล
สอ
004.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.09304 )
บ้ำนมะค่ำ - บ้ำนโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
004.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19005)
บ้ำนโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง-บ้ำนโนนตำล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ
อ005.โครงกำรก่
ำเภอขำมทะเลสอ
งหวัดนครรำชสี
ำ
อสร้ำจังถนนหิ
นคลุก บ้ำมนเทพประทำนพร
หมู่ที่ 19 ตำบล
หนองแวง เชื่อม บ้ำนทำนบเทวดำ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ
เทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
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005.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19204)
บ้ำนบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ-บ้ำนโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง อำเภอขำม
ทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
006.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อม บ้ำนเกำะลอย ตำบลหนองกรำด อำเภอด่ำน
ขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
006.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจร Asphaltic Concrete โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling สำย (อบจ.นม.11202) ขำมสะแกแสง –
บ้ำนโนนผักชี อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
007.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพูนทรัพย์พฒ
ั นำ หมู่ที่
11 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมบ้ำนม่วงงำม
ตำบลดงอีจำน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
007.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรเดิมเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้ำนคูเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเกษตร ถึงบ้ำนงิ้ว ตำบลโนนเมือง
อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
008.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองโสมง หมู่ที่ 6
ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้ำนบุไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครรำชสีมำ
008.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
หัวฟำน เชื่อม บ้ำนหนองหัวฟำน เขตเทศบำลตำบลหนองหัวฟำน ตำบล
หนองหัวฟำน อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
009.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201) สุขำภิบำล
ขำมสะแกแสง-บ้ำนห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนำท อำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
009.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนอุบลพัฒนำ
หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว - บ้ำนวังขอนหมู่ที่ 14 ตำบลระเริง
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
010.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวเรียบ (Cape Seal) สำยบ้ำนคลอง
ทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมบ้ำนยุปอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
010.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนโนนข้ำวตำก หมู่ที่ 9
ตำบลเมืองนำท-บ้ำนโจด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวฟำนอำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
011.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.06203) บ้ำนโคกหนองโสน หมู่
2,3 อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
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011.โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิมเป็นผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองโบสถ์
หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเกษตร เชื่อมเขตติดต่อ บ้ำนสระกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
เมือง อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
012.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก จำกบ้ำนหนองเสำกี่ หมู่ที่ 5
ตำบลเมืองคง เชื่อมต่อ บ้ำนหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนำว อำเภอคง
จังหวัดนครรำชสีมำ
012.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07301) บ้ำนโคกวังวน - บ้ำนขี้
ตุ่น อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
013.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำยสำไว ป้องสนำมคลองยำยหอม บ้ำนหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง เชื่อม บ้ำนศรีนิมิตร
ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
013.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองพลวงน้อย
หมู่ที่ 9 ตำบลวังไม้แดง เชื่อม ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
013.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07202) บ้ำนด่ำนเกวียน - บ้ำน
กอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
014.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง จำกสำมแยก อบต.ลุงเขว้ำ ตำบลลุงเขว้ำ
– แยกปำกทำงหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัด
นครรำชสีมำ
014.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนดอนทะบวง หมู่ที่ 11 ตำบลเทพำลัย
อำเภอคง จำกโกรกโพธิ์ ถึงเขต ตำบลโนนแดงและตำบลดอนยำวใหญ่
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
015. โครงกำรบูรณะงำนทำงผิวจรำจรหินคลุกให้เป็นผิวจรำจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบำล 17 (เชื่อมเขต อบต.ตำจั่น อำเภอคง) หมู่ที่ 10 ตำบล
เทพำลัย อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
015.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32203)
บ้ำนด่ำนกะตำ - บ้ำนโสง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
016. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02101)
บ้ำนมำบพิมำน - บ้ำนตลิ่งชัน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
016.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหลุ่งประดู่พฒ
ั นำ หมู่ที่
11 ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อม ตำบลเมืองพลับพลำ อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ
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017. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้หิน
เชื่อม บ้ำนซับหญ้ำคำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ
017.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนตำด่อน หมู่ที่ 7 ตำบล
หลุ่งตะเคียน เชื่อมบ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพลับพลำ อำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
018. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02305)
บ้ำนหนองสะแก - บ้ำนหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
018.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 3
ตำบลเมืองพลับพลำ เชื่อมบ้ำนหนองม่วงหวำน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
019. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02306)
บ้ำนซับระวิง - บ้ำนบ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
019.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนสำรำญ หมู่ที่ 9 ตำบล
เมืองพลับพลำ เชื่อมตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
02. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.22204 )
บ้ำนใหม่อุดม - บ้ำนพระ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
020. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling) บ้ำนโนนทะยูง หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง
ขำม-บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสีมำ (ช่วงบ้ำนโนนทะยูง-บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง)
020.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16204)
บ้ำนหินดำด - บ้ำนหนองปื้ด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
021. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยแยกโนนขี้เหล็ก บ้ำนกรูด หมู่ที่ 8
ตำบลช้ำงทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมเขต บ้ำนทองหลำง หมู่ที่ 4
ตำบลทองหลำง อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
021.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17309 )
บ้ำนหนองหว้ำ - บ้ำนหนองขำม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
022. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้ำนโนนหมัน หมู่ที่ 9 บ้ำนโตนด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ
ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
022.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.17210 )
บ้ำนขุนละคร - บ้ำนหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
023. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยตูมน้อย 5 หมู่ที่ 10 เทศบำลตำบลชุม
พวง- อบต.ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
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023.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27302)
บ้ำนเมืองยำง - บ้ำนกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
024. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07202) บ้ำนด่ำนเกวียน - บ้ำน
กอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
024.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5
ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
025. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08306)
บ้ำนตะเคียนใหญ่-บ้ำนปรำสำท อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
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025.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้ำนช่องแมว หมู่ที่ 3
ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้ำนหนองม่วง ตำบลบ้ำนยำง อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
026. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตำบล
หินดำด เชื่อมบ้ำนซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ตำบลห้วยบง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ
026.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7
ตำบลขุย เชื่อมบ้ำนมำบป่ำแดง หมู่ที่ 11 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
027. โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก บ้ำนมะขำมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลด่ำนนอก
อำเภอด่ำนขุนทด เชื่อมบ้ำนสระขุด หมู่ที่ 14 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครรำชสีมำ
027.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7
ตำบลขุย เชื่อมโรงพยำบำลลำทะเมนชัย บ้ำนหนองบัววง หมู่ที่ 1 ตำบลขุย
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
028. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จำกสระน้ำกลำงหมู่ที่
บ้ำน บ้ำนดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลสระจรเข้ เชื่อม ตำบลหนองบัวละคร
อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
028.โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยทำงบ้ำนหนองบง หมู่ที่
4 ตำบลแก้งสนำมนำง - แยกบ้ำนหนองปรือ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง
สนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
029. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง
พัฒนำ เชื่อมบ้ำนหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
029.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 23101)
บ้ำนศูนย์กลำง - บ้ำนโนนสำรำญ อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
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030. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร
เชื่อมบ้ำนหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมืองพัฒนำ อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ
030.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 19204)
บ้ำนบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ - บ้ำนโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง อำเภอ
ขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
031. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนหนองขุยคูเมือง หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองกรำด เชื่อมบ้ำนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 เขตเทศบำลตำบลหนองกรำด
อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
031.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 19005)
บ้ำนโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง - บ้ำนโนนตำล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอ
ขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
032. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนเทวำนิมิต หมู่ที่ 16 เทศบำล
ตำบลหนองกรำด เชื่อมบ้ำนหนองขุยคูเมือง หมู่ที่ 7 อบต.หนองกรำด อำเภอ
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
032.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำมำบ หมู่ที่ 5
ตำบลขำมสะแกแสง เชื่อม บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนำท อำเภอขำม
สะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
033. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนจะบู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด
เชื่อมตำบลบ้ำนแปรง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
033.โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 15
ตำบลขำมสะแกแสง เชื่อม บ้ำนดอนตลุงหว้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนำท
อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
034. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนศิลำทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อม บ้ำนวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอ
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
034.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนโนนผักชี ตำบล
ชีวึก อำเภอขำมสะแกแสง เชื่อมบ้ำนโนนทอง ตำบลหนองหอย อำเภอพระ
ทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
035. โครงกำรก่อสร้ำงถนนยกคันดิน (สำยหัวสระ-หนองกรำด) บ้ำนหัวสระ
หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อม บ้ำนหนองกรำด หมู่ที่ 3
ตำบลหนองกรำด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
035.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนบุอ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลชีวึก เชื่อม
ตำบลโนนเมือง อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ

0

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

6,150,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

2,850,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

502,000

0

0

0

1,200,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

501,000

0

0

0

800,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

500,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

1,500,000

-100 %

0

118

036. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกตลำดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้ำ
เขตเทศบำลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้ำนระหันค่ำย หมู่ที่ 7
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
036.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนเมืองชัยพัฒนำ หมู่ที่ 9 ตำบลโนน
เมือง เชื่อมบ้ำนโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
037. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำกบ้ำนดอนยำว
หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยำวใหญ่ เชื่อม บ้ำนหนองตำโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนน
แดง จังหวัดนครรำชสีมำ
037.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวึก เชื่อม
บ้ำนแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลพะงำด อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
038. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เชื่อมระหว่ำงตำบล หมู่ที่ 3 บ้ำนโกรก
ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้ำนดอนวัว ตำบลเทพำลัย อำเภอ
คง จังหวัดนครรำชสีมำ
038.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคู หมู่ที่ 9
ตำบลขำมสะแกแสง เชื่อมกับบ้ำนบุละกอ หมู่ที่ 10 เทศบำลตำบลขำม
สะแกแสง อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
039. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนแก หมู่ที่ 3 ตำบล
วังหิน เชื่อม ตลำดนำบุญ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
039.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 04307)
บ้ำนตำกิ่ม - บ้ำนดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
040. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำยสมพลไปบ้ำนนำย
วิโรจน์ ถึงถนนบึงแท่น เชื่อม บ้ำนโนนมะเหลี่ยม ตำบลนำงรำ อำเภอประทำย
บ้ำนสำพะเนียง หมู่ที่ 7
040.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 04201)
บ้ำนโนนปอแดง - บ้ำนโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
041. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เชื่อมระหว่ำงตำบล หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองม่วง
ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 5 บ้ำนดอนตะหนิน ตำบลดอนตะ
หนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
041.โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่ำงตำบล (ช่วงบ้ำนดอน
อุดม ตำบลดอนยำวใหญ่ ไป บ้ำนหนองตำโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
จังหวัดนครรำชสีมำ
042. โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.09304)
บ้ำนมะค่ำ - บ้ำนโตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
042.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้ำ เขตบ้ำนฝำผนัง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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043. โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงเดิมโดยกำรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว
เดิม (ช่วงที่ 3) สำยบ้ำนมะระ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนชมพู ถึง บ้ำนเพิก ตำบล
หลุมข้ำว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
043.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลำย
อำเภอบัวลำย - บ้ำนอ้อยช้ำง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
044. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู ไป
บ้ำนดอนเปล้ำ เชื่อม ทต.ใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
044.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหนองไฮ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวลำย อำเภอ
บัวลำย - บ้ำนรกฟ้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่ำนช้ำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
045. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนดอนชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลดอนชมพู
เชื่อม บ้ำนดอนม่วง ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
046. โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนมะค่ำ หมู่ที่
1 เทศบำลตำบลมะค่ำ-บ้ำนห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครรำชสีมำ (ทต.มะค่ำ ดำเนินกำรร่วมกับ อบต.มะค่ำ)
046.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวลำย
อำเภอบัวลำย - บ้ำนสำมเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
047. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจร Asphaltic concrete โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling ถนนสำยบ้ำนดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด ถึง
บ้ำนด่ำนคนคบ ตำบลด่ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
047.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคู หมู่ที่ 9
ตำบลขำมสะแกแสง เชื่อม บ้ำนบุละกอ หมู่ที่ 10 เทศบำลตำบลขำม
สะแกแสง อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
047.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 12205)
บ้ำนหนองบัวลำย - บ้ำนหนองแดงน้อย อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
048. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
10305) บ้ำนโค้งกระพี-้ บ้ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
048.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201)
สุขำภิบำลขำมสะแกแสง - บ้ำนห้วย หมุ่ที่ 5 ตำบลเมืองนำท อำเภอขำม
สะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
048.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 12204)
หนองหญ้ำปล้อง - บ้ำนด่ำนช้ำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
049. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.10307)
บ้ำนหนองกระโดน - บ้ำนด่ำนคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
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049.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำกบ้ำนดอนหัน
หมู่ที่ 8 ถึง บ้ำนดอนชุมช้ำง หมู่ที่ 10 (ถนน อบจ.นม.) ตำบลโนนทองหลำง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
050. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกบ้ำนเกรำ หมู่ที่ 11 ตำบลใหม่ เชื่อม
บ้ำนโนนมะกอก ตำบลดอนหวำย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
050.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนอง
ตะไก้ ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้ำนอ้อยช้ำง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครรำชสีมำ
051. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนใหม่ดอนเปล้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่
เชื่อมตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
051.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยำง ถึง
บ้ำนเก่ำงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยำง ถึง บ้ำนกระพี้ ตำบลหนองบัวสะอำด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
052. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนหญ้ำคำใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธำร
ปรำสำท เชื่อม บ้ำนสระจันทร์ ตำบลหลุมข้ำว อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครรำชสีมำ
052.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองใหญ่ หมู่ที่ 4
ตำบลบ้ำนเหลื่อม ถึง บ้ำนหนองกุำงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้ำน
เหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
053. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12205)
บ้ำนหนองบัวลำย - บ้ำนหนองแดงน้อย อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
053.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 05201)
บ้ำนเหลื่อม - บ้ำนกุดเวียน อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
054. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนดอนหัน หมู่ที่ 8
ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย-บ้ำนสำมเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลสำมเมือง อำเภอสี
ดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
054.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 04306)
บ้ำนตะโก - บ้ำนช่อระกำ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
055. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ 4
ตำบลหนองหว้ำ (บ้ำนนำงภควดี โหมดนอก - เขตบ้ำนฝำผนัง) หมู่ที่ 1 ตำบล
เมืองพะไล อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
055.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 13306)
บ้ำนกระทุ่มรำย - บ้ำนโนนหญ้ำนำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
056. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนอ้อยช้ำง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก
อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
056.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 13304)
บ้ำนไร่อ้อย - บ้ำนหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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057. โครงกำรก่อสร้ำง ถนนลำดยำง บ้ำนเพ็ดน้อย หมู่ที่ 2 - บ้ำนโคกเพ็ด
หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
057.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง Cape Seal บ้ำนโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1
ตำบลมำบกรำด เชื่อม บ้ำนเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
058. โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองตะไก้
หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม บ้ำนอ้อยช้ำง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
058.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 30301)
สำยบ้ำนกุดไผ่ - บ้ำนหนองเขว้ำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
059.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยบ้ำนดอนฆ่ำเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลบัว
ใหญ่ เชื่อมต่อ ถนนทำงหลวง 202 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
059.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 30302)
แยกทำงหลวงหมำยเลข 205 - บ้ำนกุดไผ่ อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
060.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนสำโรง หมู่ที่ 4 (ทำง
สำมแยกถนนสำยบ้ำนหนองสะแก - บ้ำนทองหลำงใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึง บ้ำน
ดอนม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ) เชื่อม ตำบลดอนตะหนิน
อำเภอบัวใหญ่ จัองสร้หวัำดงถนนลำดยำง
นครรำชสีมำ จำกบ้ำนหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่ำน
060.โครงกำรก่
ช้ำง ถึง บ้ำนน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
061.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกถนน คสล. บ้ำนกระเบื้อง
ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ ไป บ้ำนดอนม่วง หมู่ที่ 1 ถึง บ้ำน
ทองหลำงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
061.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนรกฟ้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่ำนช้ำง
อำเภอบัวใหญ่ ถึง ถนนลำดยำงสี่แยก บ้ำนหนองไฮ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวลำย
อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
062.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนอง
สะแก หมู่ที่ 5 - บ้ำนทองหลำงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ เชื่อม ตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
062.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำยนำนิคมหนองหว้ำเอน จำกบ้ำนหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ถึง บ้ำนสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่ำน
ช้ำง เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองหว้ำเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบำลเมืองสีคิ้ว (กองขยะ)
063.โครงกำรก่
บ้ำนห้วยหัน ตำบลสีคิ้ว เชื่อมบ้ำนบุ่งพัฒนำ หมู่ที่ 18 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
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063.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบ้ำนนำงประนอม
บ้ำนหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้ำนถนน
โพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
063.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12202)
บ้ำนดอนคนทำ-บ้ำนโคกกลำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
064.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบล
กุดน้อย อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้ำนแก่นท้ำว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมำ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
064.โครงกำรเสริมผิวทำงถนนหินคลุกโดยทำผิวทำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ้ำนอีโค หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ถึงบ้ำนโสกรัง ตำบลหนองบัว
สะอำด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
065.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้ำขำว
เชื่อมบ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
065.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สำยบ้ำนหนองใหญ่
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนเหลื่อม ถึง บ้ำนหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอ
บ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
066. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยบ้ำนหนองโจด-บ้ำนโนนตำลเสี้ยน)
(คุ้มน้อย) บ้ำนหนองโจด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขต ตำบลวังโพธิ์
อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
066.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองไม้ตำย
หมู่ที่ 9 - บ้ำนตะกั่วเก่ำ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้ำนหนองชิงโค
หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียน อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
067. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling สำย นม.ถ 262-02 จำกสำยแยก บ้ำนวัง
โพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้ำนม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อระกำ อำเภอบ้ำน
เหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
067.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนไพรสำลี
ตำบลดอนเมือง เชื่อมบ้ำนชุมสำมเรณู ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
068. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองห่ำง หมู่ที่ 9 ไป
ศำลำแดง ตำบลโนนเพ็ด เชื่อม บ้ำนโกรกหิน ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอ
ประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
068. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนวังโรงใหญ่
ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม ถนน นม.4059 หมู่ที่ 7 ตำบลกฤษณำ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
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069. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบล
หันห้วยทรำย อำเภอประทำย เชื่อม บ้ำนหัวนำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำด
ใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
069.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองไทร หมู่
ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้ำนไพรสำลี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมือง
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
070. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบล
กฤษณำ เชื่อมบ้ำนห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
070. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้ำนหนองช่องแมว
หมู่ที่ 2 ตำบลหันห้วยทรำย เชื่อม บ้ำนหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวัง
ไม้แดง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
071. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนวังโรงน้อย หมู่ที่ 4
ตำบลกฤษณำ เชื่อมบ้ำนหนองโบสถ์ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
071. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13202)
บ้ำนหนองม่วงใหญ่ - บ้ำนหนองกุง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
072. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองน้ำใส เชื่อมบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้ำขำว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
072. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14305)
บ้ำนลำซอ - บ้ำนโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
073. โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบเคปซีล บ้ำนปรำสำท หมู่ที่ 4
ตำบลหินดำด เชื่อมบ้ำนตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
073. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14203)
บ้ำนโคกศิลำ - บ้ำนหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
074. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอปัก
ธงชัย เชื่อมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 24 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
074.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหลุ่งประดู่
พัฒนำ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อมเขต ตำบลเมืองพลับพลำ อำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
074.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19101)
บ้ำนหนองกระโดน-บ้ำนหนองม่วง อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
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075. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนแปะ หมู่ที่ 13 ตำบลตะคุ อำเภอ
ปักธงชัย เชื่อมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 24 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูง
เนิ
น จัโครงกำรก่
งหวัดนครรำชสี
มำ
075.
อสร้ำงถนนลำดยำง
บ้ำนโกรกหว้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลดอน
อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้ำนหนองแปลน หมู่ที่ 11 ตำบลท่ำลำดขำว อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
076. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (Cape Seal) สำยบ้ำนโคกขุนละคร หมู่
ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้ำนไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
076.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก บ้ำนนกออก หมู่ที่ 10 ตำบล
นกออกเชื่อมสี่แยกป้อมตำรวจ บ้ำนนำงเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษมทรัพย์
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
077. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (Cape Seal) สำยบ้ำนโคกขุนละคร หมู่
ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้ำนโกรกหว้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
077. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14308)
บ้ำนนกออก-บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
078. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกถนน 304 บ้ำนงิ้ว หมู่ที่
3 ตำบลงิ้ว เชื่อม บ้ำนหนองโดน หมู่ที่ 5 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
078. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (Cape Seal) สำยบ้ำนโคกขุนละคร หมู่
ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้ำนไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
079. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15205)
สำยเมนที่ 5 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
079. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21112)
บ้ำนโป่งไทร-บ้ำนซับสำรำญ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
080. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนละหลอด หมู่ที่ 3
ตำบลธำรละหลอด เชื่อม บ้ำนโนนสะเดำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
080. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111)
บ้ำนนำ-บ้ำนขนงพระเหนือ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
081. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคลองซอย 2 ซ้ำย บ้ำน
โนนม่วง ตำบลท่ำหลวง ถึง บ้ำนโนนตะโก ตำบลชีวำน อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
081. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21109)
บ้ำนหนองไทร-บ้ำนวังไทร อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
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082. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้ำนซำด หมู่ที่ 6 ตำบลชีวำน อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
082. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21205)
บ้ำนขนงพระกลำง-บ้ำนโป่งกระสัง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
083. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนจระเข้หิน หมู่ที่ 1 เทศบำลตำบล
จระเข้หิน เชื่อมบ้ำนไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ
083. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21110)
บ้ำนทรัพย์เศรษฐี-บ้ำนกุดโง้ง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
084. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง Cape Seal บ้ำนโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1
ตำบลมำบกรำด เชื่อม บ้ำนเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
084. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจร Asphaltic concrete โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling ถนนสำยบ้ำนดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด
ถึง บ้ำนด่ำนคนคบ ตำบลด่ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
085. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนจันอัด หมู่ที่ 2
ตำบลจันอัด เชื่อม บ้ำนโนนตำกลำง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปรำสำท อำเภอโนน
สูง จังหวัดนครรำชสีมำ
085. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15308)
บ้ำนท่ำหลวง-บ้ำนกล้วย อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
086. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนตำแย หมู่ที่ 3 ตำบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้ำนสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
086. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนด่ำน หมู่ที่ 1
– บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลด่ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
086.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ 2
ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้ำขำว อำเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
087. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้ำนซำด หมู่ที่ 6 ตำบลชีวำน อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
087. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
10305) บ้ำนโค้งกระพี้ - บ้ำนคล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
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087.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนรัง หมู่ที่ 5
ตำบลกฤษณำ เชื่อม บ้ำนห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
088. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนตูม ตำบลธำรละหลอด เชื่อม
บ้ำนหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
088.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.14305) บ้ำน
ลำซอ-บ้ำนโคกสมอ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
089. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15206)
บ้ำนเมืองที-บ้ำนธำรละหลอด อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
089.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21104) รร.
นิคมชลฯ - บ้ำนซับเศรษฐี อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
090. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15101)
สำยเมนที่ 3 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
090.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.21102)
บ้ำนซับสวอง - บ้ำนไร่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
091. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15307)
บ้ำนวังหิน-บ้ำนทองหลำง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
091.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21110)
บ้ำนซับเศรษฐี - บ้ำนกุดโง้ง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
092. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01209)
บ้ำนพะเนำว์-บ้ำนโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
092.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.14203) บ้ำน
โคกศิลำ-บ้ำนหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
093. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01219)
สำยแยก ทล.2-บ้ำนยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
093.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21301) บ้ำน
คลองยำง - บ้ำนคลองม่วง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
094. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองออก
ตำบลจอหอ ถึงบ้ำนหัวสระ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
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094.โครงกำรจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED
Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.น
ม.21103) บ้ำนเขำจันทร์หอม – บ้ำนบุ่งเตย อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
095.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำยพำส หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 บ้ำนยุ้ง หมู่ที่
1 เชื่อมต่อระหว่ำงตำบลบ้ำนโพธิ์ กับตำบลตลำด อำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
095.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงคุ้ม บ้ำนใหม่น้ำพุ บ้ำนซับตะเคียน หมู่ที่
10 ตำบลกลำงดง เชื่อมตำบลพญำเย็น อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
096. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เลียบลำตะคองฝั่งทิศใต้ จำกบ้ำนกระทอน
หมู่ที่ 8 ถึงบ้ำนหัวช้ำง หมู่ที่ 1 ตำบลมะเริง เชื่อม บ้ำนท่ำกระสังข์ หมู่ที่ 8
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
096.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21206)
บ้ำนบุ่งเตย - บ้ำนสระน้ำใส อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
097. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบำล
23 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด เชื่อม ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
097.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21205)
บ้ำนขนงพระกลำง - บ้ำนโป่งกระสัง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
098. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหำน
ปลำค้ำว - บ้ำนโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยำง
จังหวัดนครรำชสีมำ
098.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยคุ้มป่ำเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลกลำงดง
เชื่อมบ้ำนซับน้ำเย็น ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
099. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27302)
บ้ำนเมืองยำง-บ้ำนกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
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099.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21301 )
บ้ำนคลองยำง - บ้ำนคลองม่วง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
100. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้ำนปอแดง ตำบลช่องแมว เชื่อม
บ้ำนหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนยำง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
100.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.21109 )
บ้ำนหนองไทร - บ้ำนวังไทร อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
101. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนหนองนกเป็ด หมู่ที่ 9
ตำบลบ้ำนยำง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อม บ้ำนค้อ ตำบล
โคกสะอำด อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์
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101.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21109) บ้ำน
หนองไทร - บ้ำนวังไทร อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
102. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนอ้อ หมู่ที่ 13 ตำบล
บ้ำนยำง เชื่อม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
102. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนลำโพง หมู่ที่ 13 ตำบลพุด
ซำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต ตำบลพันดุง อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัด
นครรำชสีมำ
102.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21205) บ้ำน
ขนงพระกลำง-บ้ำนโป่งกระสัง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
103. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแมว
อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อม บ้ำนหนองโก หมู่ที่ 18 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครรำชสีมำ
103. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8
ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง เชื่อมเขต ตำบลพันดุง อำเภอขำมทะเลสอ
จังหวัดนครรำชสีมำ
103.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.02101)
บ้ำนมำบพิมำน - บ้ำนตลิ่งชัน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
104. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบุกระเฉด หมู่ที่ 3 ตำบล
ขนงพระ เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
104. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวเรียบ (Cape Seal) สำยบ้ำนคลอง
ทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม บ้ำนยุปอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
104.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุดสำย (อบจ.นม.20302)
บ้ำนสีคิ้ว - บ้ำนหนองไม้ตำย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
105. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (คุ้ม
ประสำนใจ) ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหมูสี อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
105. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนอุบล
พัฒนำ หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว - บ้ำนวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบล
ระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
105.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.20101)
บ้ำนลำดใหญ่ - บ้ำนหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
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106. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองกะโตวำ หมู่ที่ 10
(ซอยเขำแคบ) ตำบลปำกช่อง เชื่อม ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
106. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวเรียบ (Cape Seal) สำยบ้ำนคลองบง
พัฒนำ หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม บ้ำนโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 เชื่อมเขต
ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
106.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.21112) บ้ำน
โป่งไทร - บ้ำนซับสำรำญ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
107. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนกุดเต่ำงับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย เชื่อม
บ้ำนสุชัยพัฒนำ หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
107. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนมอกะหำด หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลขนงพระ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
107.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell )พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย(อบจ.นม.21206) บ้ำน
บุ่งเตย - บ้ำนสระน้ำใส อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
108. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทำงเชื่อมระหว่ำงบ้ำนหนองรี หมู่ที่ 3
(ซ.ฟำร์มไก่) ตำบลสีคิ้ว เชื่อม บ้ำนกุดเต่ำงับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
108.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.25302)
บ้ำนบะใหญ่ - บ้ำนโคกสะแกรำช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
109. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนสระ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหญ้ำ
ขำว เชื่อม บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
109. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนท่ำมะนำว หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองสำหร่ำย เชื่อม ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
109.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด สำย (อบจ.นม.21111)
บ้ำนนำ - บ้ำนขนงพระเหนือ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
110. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหันสำมัคคี หมู่ที่ 4
ตำบลบ้ำนหัน อำเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้ำนหลุมปูน หมู่ที่ 10 ตำบลเสมำ อำเภอสูง
เนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
110. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนไทยเดิม หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลกลำงดง
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
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110.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง จำกบ้ำนหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบล
วังไม้แดง เชื่อม ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
111. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองมะกรูด หมู่ที่ 5 บ้ำนโป่งกระสัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม บ้ำนบุญบันดำล หมู่ที่ 1
ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
111. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้ำ
ขำว เชื่อม บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
111.โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01205 )
บ้ำนหนองพลวงใหญ่ - บ้ำนหนองบัวศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
112. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนวะยำว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้ำขำว
เชื่อมคุ้มบ้ำนโคก บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
112. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 14
ตำบลจันทึก เชื่อม บ้ำนท่ำมะนำว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสำหร่ำย อำเภอปำก
ช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
112.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย (อบจ.นม.01201)
บ้ำนบุ - บ้ำนลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
113. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนขนงพระเหนือ หมู่ที่ 1
ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหมูสี อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
113. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง สำย หมู่ที่ 4 บ้ำนสุมทุม ตำบลหนองบัว
น้อย เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้ำนศรีษะกระบือ ตำบลบ้ำนหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
113.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 23 ต้น สำย อบจ.นม.01203 บ.
หนองตะคอง - บ.หนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
114. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนผำสุก หมู่ที่ 12 ตำบลขนง
พระ เชื่อม ตำบลโป่งตำลอง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
114. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้ำนนำตำหน ตำบลหินดำดอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ
114.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01204 บ.
โคกไผ่น้อย – บ.นำตม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
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115. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำย ทช.นม.3044 บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ 5
ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมแยก ทช.นม.4059 บ้ำนโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบล
กฤษณำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
115.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01206 บ.
ใหม่ – บ.หนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
116. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เชื่อมระหว่ำงบ้ำนหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองน้ำใส ไปบ้ำนมะค่ำงำม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
116. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนไร่ หมู่ที่ 18 - บ้ำนพรหม
ประดิษฐ์ หมู่ที่ 14 ตำบลจันทึก เชื่อม ตำบลหนองสำหร่ำย อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
116.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01208 บ.
ตะคองเก่ำ-บ.หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
117. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนปำงละกอ หมู่ที่ 1
ตำบลกฤษณำ ถึง บ้ำนสุขสำรำญ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
117. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบันไดม้ำ หมู่ที่ 4
ตำบลปำกช่อง เชื่อม เทศบำลเมืองปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
117.โครงกำรติ
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01210 บ.นำ
กลำง-บ.โป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
118. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนปำงละกอ หมู่ที่ 1
ตำบลกฤษณำ ถึง บ้ำนลำดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
118. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนท่ำมะนำว หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองสำหร่ำย เชื่อม ตำบลจันทึก อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
118.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 18 ต้น สำย อบจ.นม.01312 บ.
วัดเลียบ - บ.พุดซำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
119. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนซับตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลลำดบัวขำว
เชื่อม บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภำพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
119. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 21 บ้ำนหนองตำแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
เชื่อมเขต อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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119.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.01211 บ.
หนองไทร - บ.โกรกเดือนห้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
120. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลำดบัว
ขำว เชื่อม บ้ำนกุดชะนวน หมู่ที่ 4 ตำบลมิตรภำพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
120. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนตลำดน้อยหน่ำ หมู่ที่ 18
ตำบลปำกช่อง เชื่อม บ้ำนมอกระหำด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
120.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01315 บ.
โคกกรวด - บ.หนองนมนำง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
121. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองยำง หมู่ที่ 22 - บ้ำน
ลำทองหลำง หมู่ที่ 7 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
เชื่อมเขต อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
121.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้ำขำว
เชื่อม บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
121.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ต้น สำย อบจ.นม.01316 บ.
ยองแยง-วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
122. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแบบพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
บ้ำนห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมถนนทำงหลวงหมำยเลข 201
ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
122.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.01211 )
บ้ำนหนองไทร - บ้ำนโกรกเดือนห้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
123. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองสองห้องผ่ำนพนัง หมู่ที่ 10
ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อม ตำบลหนองหญ้ำขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
123.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนลุงสัณฐำน หมู่ที่ 11
ตำบลโคกสูง เชื่อมบ้ำนบึงทับช้ำง ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
124. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนหนองขี้เถ้ำ ชุมชนอีสำนเขียว
บ้ำนแผ่นดินธรรม หมู่ที่ 16 เทศบำลตำบลลำดบัวขำว เชื่อม บ้ำนซับตะเคียน
หมู่ที่ 13 ตำบลลำดบัวขำว (อบต) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
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124.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น ณ ถนนภำยในสำนักกำร
ช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ หมู่ที่ 2 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
125.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบล
กฤษณำ เชื่อม บ้ำนห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
125.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนฝ้ำย บ้ำนหนองยำ
รักษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพุดซำ เชื่อมตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
126. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว เชื่อม บ้ำนค่ำยทะยิง หมู่ที่ 6 ตำบลหินดำด อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
126.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทักษิณ 2 บ้ำนบุ
กระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซำ เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
126.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองหว้ำ
หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรีใต้ เชื่อมบ้ำนดอนแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลครบุรี อำเภอคร
บุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
127. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20304)
บ้ำนหนองน้ำใส-บ้ำนสง่ำพัฒนำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
127.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบูรพำรักษำ
บ้ำนบุกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซำ เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
127.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนบุยำยแลบ
หมู่ที่ 4 - บ้ำนดงดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลมำบตะโกเอน เชื่อมบ้ำนหนองรัง หมู่ที่
2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
128. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกบ้ำนหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังโรง
ใหญ่ เชื่อมบ้ำนวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
128.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโคกกรวด บ้ำน
เขว้ำ หมู่ที่ 11ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครรำชสีมำ
129. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12206)
บ้ำนตำลำด-บ้ำนหนองอ้ำยแหนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
129.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
สำนักกำรช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
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130. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนหนองจะบก
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำดใหญ่ เชื่อม ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
130.โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Rooftop)
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
131. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18202)
บ้ำนตะคองหลง-บ้ำนโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
131.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12203)
บ้ำนป่ำตอง-บ้ำนหลุบกุง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
132. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009)
สำยยุทธศำสตร์ บ้ำนกุดจิก-บ้ำนนำกลำง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
132.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19303)
บ้ำนขำมทะเลสอ – บ้ำนโนน อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
133. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหลักศิลำ
ตำบลเสิงสำง เชื่อม บ้ำนบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสำง
จังหวัดนครรำชสีมำ
133.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.27304 บ.
โนนละกอ – บ.เขว้ำ อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
134. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโคกเตำเหล็ก หมู่ที่ 4
ตำบลกุดโบสถ์ เชื่อม บ้ำนสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิง
สำง จังหวัดนครรำชสีมำ (ต่อจำก คสล.เดิม)
134.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.27302 บ.
เมืองยำง – บ.กระเบื้องนอก อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
135.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22302)
บ้ำนซับตะคร้อ-บ้ำนหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
135.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01102 ทล.
หมำยเลข 304-บ.โนนไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
136. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนฤำษี หมู่ที่ 12 ตำบล
เมืองพลับพลำ เชื่อมต่อทำงหลวงชนบท นม.3041 บ้ำนทับสวำย หมู่ที่ 1
ตำบลทับสวำย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
136.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01205 บ.
หนองพลวงใหญ่-บ.หนองบัวศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
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137. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนโนนทอง หมู่ที่
3 ตำบลเมืองพลับพลำ เชื่อม บ้ำนตำด่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
137. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.01207 บ.
โพธิ์เตี้ย – บ.พลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
137.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองไฮ หมู่ที่
12 ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย - บ้ำนรกฟ้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่ำนช้ำง อำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
138.โครงกำรขุดลอกคลองตำด่อน บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพลับพลำ
เชื่อม บ้ำนตำด่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ
138.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.01209 บ.
พระเนำว์ – บ.โตนด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
139. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนชลประทำน หมู่ที่
14 ตำบลกลำงดง เชื่อม บ้ำนธำรมงคล ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
139.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.01313 บ.
หนองออก – บ.หัวสระ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
140. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสำย กม.9
ธนะรัชต์ผ่ำนศึก - วชิรำฯ (สำยข้ำงวัดถ้ำเขำวง) บ้ำนหนองน้ำแดง หมู่ที่ 1
ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
140.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนวังโพน หมู่ที่ 2
ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย - บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
140.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01314 บ.ขี้
ตุ่น – บ.หนองสมอ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
141. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง บ้ำนภูไทพัฒนำ หมู่ที่ 14 ตำบลวังไทร
เชื่อม บ้ำนซับยำง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสำหร่ำย อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
141.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.01218 บ.
สะพำนหิน – มหำวิทยำลัยสุรนำรี อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

0

0

0

0

100 %

3,000,000

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

494,200

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

3,000,000

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

6,000,000

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

3,000,000

0

0

117,700

0

0 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

1,300,000

0

0

0

309,000

-100 %

0

136

142. โครงกำรซ่อมปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนซับสวอง
หมู่ที่ 6 ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลวังกะทะ อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
142.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01219 สำย
แยก ทล.2 – บ.ยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
143. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนขนงพระใต้
หมู่ที่ 2 ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
143.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.01220 บ.
นำตม – บ.ส้มป่อย อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
144. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.01312) บ้ำนวัด
เลียบ - บ้ำนพุดซำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
144.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.01221 บ.
ฝ้ำย – บ.นำตม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
145. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01204)
บ้ำนโคกไผ่น้อย - บ้ำนนำตม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
145.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.01222 บ.
โกรก – ถนนมิตรภำพ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
146. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.26203)
บ้ำนชุมชนพัฒนำ - บ้ำนหนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
146.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.01223 บ.
เสำหงษ์ – บ.นำกลำง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
147. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15205)
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สำยเมนที่ 5 อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
147.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.02102 บ.
เทพนิมิตร – บ.ประดู่งำม อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
148. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.15102)
สำยเมนที่ 4 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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148.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.02203 บ.อร
พิมพ์ – บ.พนำหนองหิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
149. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203)
บ้ำนหนองตะคอง - บ้ำนหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
149..โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.02204 บ.
สระว่ำนพระยำ – บ.หัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
150. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205)
บ้ำนหนองพลวงใหญ่ - บ้ำนหนองบัวศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
150.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.02305 บ.
หนองสะแก – บ.หนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
151. โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01207)
บ้ำนโพธิ์เตี้ย - บ้ำนพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
151.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.02306 บ.
ซับระวิง – บ.บ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
152. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01313)
บ้ำนหนองออก - บ้ำนหัวสระ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
152.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.02307 บ.
แชะ – บ.โนนกลำง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
153. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315)
บ้ำนโคกกรวด - บ้ำนหนองนมนำง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
153.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.03201 บ.
สระประทีป – บ.หนองกก อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
154. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01316)
บ้ำนยองแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
154.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ต้น สำย อบจ.นม.12205
บ้ำนหนองบัวลำย – บ้ำนหนองแดงน้อยอำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
155. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01223)
บ้ำนเสำหงษ์ - บ้ำนนำกลำง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
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155.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12301 บ้ำน
หนองพลวง – บ้ำนโคกสะอำด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
156. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02204)
บ้ำนสระว่ำนพระยำ - บ้ำนหัวทำนบ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
156.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12202 บ.
ดอนคนทำ – บ.หนองหว้ำ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
157. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04305)
โครงกำรศึกษำทดลองแก้ปัญหำดินเค็ม อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
157.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12204
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง – บ้ำนด่ำนช้ำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
158. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04306)
บ้ำนตะโก - บ้ำนช่อระกำ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
158.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12206 บ้ำน
ตำลำด – บ้ำนหนองอ้ำยแหนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
159. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04307)
บ้ำนตำกิ่ม - บ้ำนดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
159.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.09305 บ.
สำโรง – บ.หนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
160. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04308)
บ้ำนงิ้ว - บ้ำนโนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
160.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ต้น สำย อบจ.นม.09304
บ.มะค่ำ – บ.โตนด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
161. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04309)
เทศบำลเมืองคง - บ้ำนไร่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
161.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.09203 บ.
สำยออ – บ.ตลุกชั่งโค อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
162. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07301) บ้ำนโคกวังวน - บ้ำนขี้
ตุ่น อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
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162.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคุ้มครอง หมู่ที่
15 ตำบลครบุรีใต้ เชื่อมบ้ำนดอนแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
จังหวัดนครรำชสีมำ
162.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.09202
ตลำดโคกสวำย – บ.หนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
163. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนซำด หมู่ที่ 6 ตำบลชีวำน
เชื่อม บ้ำนโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
163. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07306)
แยกทำงหลวง 2017 - บ้ำนหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
163.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 14 ต้น สำย อบจ.นม.08201 บ.
แปรง – บ.หนองกรำด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
164. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนทับควำย หมู่ที่ 5 ตำบลชี
วำน เชื่อม บ้ำนโนนม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำหลวง อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
164. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07207)
ทำงหลวงหมำยเลข 224 - บ้ำนคลองกลำง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
164.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.08202 บ.
โกรกลึก – บ.ค่ำยทะยิง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
165. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบล
สัมฤทธิ์ เชื่อม บ้ำนมะค่ำระเว หมู่ที่ 11 ตำบลธำรละหลอด อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
165. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08305)
บ้ำนห้วย - บ้ำนหนองบัวละคร อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
165.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ต้น สำย อบจ.นม.08303 บ.
ละเลิงพิมำน – บ.กุดม่วง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
166. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนข่อยงำม หมู่ที่ 4 (สำย
คลอง 4) ตำบลดงใหญ่ เชื่อม บ้ำนโนนตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลกระชอน
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
166. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12204)
หนองหญ้ำปล้อง - บ้ำนด่ำนช้ำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
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166.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.08304 บ.
ด่ำนนอก – บ.วัง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
167. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13304)
บ้ำนไร่อ้อย - บ้ำนหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
167.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์(LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.08305 บ.
ห้วย – บ.หนองบัวละครอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
167.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้ำนโนนหมัน หมู่ที่ 9 บ้ำนโตนด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
168. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13305)
บ้ำนทุ่งมน - บ้ำนสำโรง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
168.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์(LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.08307 บ.
ด่ำนขุนทด – บ.โนนเต็งอำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
169. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13306)
บ้ำนกระทุ่มรำย - บ้ำนโนนหญ้ำนำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
169.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.08309 ต่อ
เขต อบต.ตะเคียนควบคุม ท่ำขี้เหล็ก อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
170. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13307)
บ้ำนบึงกระโดน - บ้ำนดอนยำว อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
170.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.07208 บ.
ปอพรำน – บ.หัวสะพำน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
171. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15204)
บ้ำนหนองปรือ - บ้ำนดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
171.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ต้น สำย อบจ.นม.07207 ทำง
หลวงหมำยเลข 224 – บ.คลองกลำง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
172. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17308)
บ้ำนลิ้นฟ้ำ - บ้ำนท่ำสวนยำ อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
172.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์(LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.07306
แยกทำงหลวง 2017 – บ.หนองทองคำอำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
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173. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309)
บ้ำนหนองหว้ำ - บ้ำนหนองขำม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
173.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.07305 บ.
ด่ำนเกวียน – บ.กุดจอกใหญ่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
174. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17210)
บ้ำนขุนละคร - บ้ำนหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
174.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.07203 บ.
หนองหญ้ำปล้อง – บ.กุดจอกน้อยอำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
175. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20305)
บ้ำนสีคิ้ว - บ้ำนหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
175.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.07202 บ.
ด่ำนเกวียน – บ.กอกอำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
176. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301)
บ้ำนคลองยำง - บ้ำนคลองม่วง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
176.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.07301 บ.
โคกวังวน – บ.ขี้ตุ่น อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
177. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23203)
บ้ำนนำแค - บ้ำนหนองขำมดี อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
177.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.05302 บ.
หนองม่วงช่ำงพิมพ์ – บ.หนองพลำง อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
178. โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32202)
บ้ำนโนนหมัน - บ้ำนมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
178.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.05201 บ.
เหลื่อม – บ.กุดเวียน อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
179.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.06203 บ.
โคกหนองโสน ม.2,3 อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
180.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.06202 บ.
หนองขำม – บ.คลองเมือง อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
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181.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.06201 บ.
หินโคน – บ.หนองขำม อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
182.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 12 ต้น สำย อบจ.นม.04309
เทศบำลเมืองคง – บ.ไร่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
183.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.04308 บ.งิ้ว
– บ.โนนแดง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
184.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.04307 บ.
ตำกิ่ม – บ.ดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
185.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.04306 บ.
ตะโก – บ.ช่อระกำ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
186.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.04305
โครงกำรศึกษำทดลองแก้ปัญหำดินเค็ม อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
187.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.04204 บ.
หนองบง – บ.สี่เหลี่ยม อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
188.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.04203 บ.
ตะโก – บ.โคกตะพำบ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
189.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.04302 บ.
คงถำวร – บ.คงสำมัคคี อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
190.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 18 ต้น สำย อบจ.นม.04201 บ.
โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
191.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.11201 ขำม
สะแกแสง – บ.ห้วย อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
192.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย 11202 บ.ขำม
สะแกแสง – บ.โนนผักชี อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
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193.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.13201 บ.เข
ว้ำ ม.6 – บ.นำงรำ อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
194.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.13202 บ.
หนองม่วงใหญ่ – บ.หนองกุง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
195.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.13203 บ.
ดอนมัน – บ.ละเลิงเหิน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
196.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.13304 บ.
ไร่อ้อย – บ.หันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
197.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ต้น สำย อบจ.นม.13305 บ.
ทุ่งมน – บ.สำโรง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
198.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ต้น สำย อบจ.นม.13306 บ.
กระทุ่มรำย – บ.โนนหญ้ำนำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
199.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ต้น สำย อบจ.นม.13307 บ.
บึงกระโดน – บ.ดอนยำว อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
200.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 18 ต้น สำย อบจ.นม.14201 บ.
งิ้ว – บ.หนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
201.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.14202 บ.
พระบึง – บ.พัดทะเล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
202.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.14204 บ.
เก่ำนำงเหริญ – บ.โกรกละลำย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
203.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 22 ต้น สำย อบจ.นม.14306 บ.
หนองแฟบ –บ.โคกนำงเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
204.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.14307 บ.
โคกสระน้อย – บ.เก่ำสะแกรำช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
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205.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.14308 บ.
นกออก – บ.หนองหญ้ำปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
206.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.14009 บ.
หนองปล้อง – บ.คลองกี่ (รวม 4 ช่วง) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
207.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.14010 บ.
โคกสะอำด ม.1 บ.บุชะอม ม.4 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
208.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.14011
ทล.หมำยเลข 24 บ.สวนหอม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
209.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.14012 บ.
หนองตะแบก – บ.หนองประดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
210.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15103 สำย
เมนที่ 1 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
211.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15204 บ.
หนองปรือ – บ.ดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
212.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15205 สำย
เมนที่ 5 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
213.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.15206 บ.
เมืองที บ.ธำรละหลอด อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
214.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15207 บ.
วังหิน – บ.ทองหลำง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
215.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 12 ต้น สำย อบจ.นม.15308 บ.
ท่ำหลวง – บ.กล้วย อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
216. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.15309 บ.
โนนไม้แดง – บ.ใหม่ไทยจำรย์ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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217. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15310 บ.
ตำแย – บ.วัด อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
218. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.18201 บ.
มะเกลือใหม่ – บ.สูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
219. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.18202 บ.
ตะคองหลง – บ.โสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
220. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.18203
สุขำภิบำลสูงเนิน – โบรำณสถำนวัดธรรมจักร อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
221. โครงกำรติ
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.18204
สุขำภิบำลสูงเนิน – ปรำสำทหินเมืองแขก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
222. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.18205 บ.
กุดจิก – บ.โนนค่ำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
223. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.18206 บ.
หนองตะไก้ – บ.คอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
224. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.18307 บ.บุ
ใหญ่ – บ.นำตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
225. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.18008
ทำงเข้ำปรำสำทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
226. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.18009 สำย
ยุทธศำสตร์ บ.กุดจิก – บ.นำกลำง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
227. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.18010 บ.
โนนค่ำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
228. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบล
ดอนมัน เชื่อม ตำบลโคกกลำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

619,000

-100 %

0

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

309,000

-100 %

0

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

371,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

309,000

-100 %

0

493,300

0

0

0

0 %

0

146

228. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.18011 บ.
โนนค่ำ – บ.โคกกระพี้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
229. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบล
ตลำดไทร เชื่อม ตำบลดอนมัน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
229. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.18012 บ.
โนนค่ำ – บ.หนองหอย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
230. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนชลประทำน หมู่ที่ 9 ตำบล
หันห้วยทรำย เชื่อม ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
230. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.18013 บ.บุ
ใหญ่ – บ.สุขำวดี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
231. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหลุ่งจำน หมู่ที่ 7 ตำบลหัน
ห้วยทรำย เชื่อม ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
231. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10301 บ.
โคกสะอำด – บ.ขำมเฒ่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
232. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10202 บ.
ด่ำนคนคบ – บ.ปำกทำงเทศบำล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
233. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.10203 บ.
บิง – บ.เหมต่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
234. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10204 บ.
กลึง – บ.หนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
235. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ต้น สำย อบจ.นม.10305 บ.
โค้งกระพี้ – บ.คล้ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
236. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10206
มิตรภำพ – บ.หนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
237. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.10307 บ.
หนองกระโดน – บ.ด่ำนคนคบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
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238. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.10308
เทศบำลโนนสูง – บ.สระพรวน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
239. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.10309 บ.
ดงพลอง – เทศบำลมะค่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
240. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10310 บ.
บิง – บ.จันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
241. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.10311 บ.
ถนนถั่ว – บ.บิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
242. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบล
มะค่ำ อำเภอโนนไทย เชื่อมเขต ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
242. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ต้น สำย อบจ.นม.10312 บ.
มะรุม – บ.มะค่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
243. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15102 สำย
เมนที่ 4 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
244. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.15101 สำย
เมนที่ 3 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
245. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12203 บ.
ป่ำตอง – บ.หลุบกุง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
246. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.12207 บ.
กรวย – บ.เสมำใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
247. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.25301 บ.บุ
ตะโก – บ.หนองไม้สัก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
248. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.25303
แยก ทล.304 – บ.ซับก้ำนเหลือง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
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249. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.25304 บ.
วังน้ำเขียว – บ.ตลิ่งชัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
250. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.16101 บ.
เจริญผล – บ.สระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
251. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์(LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.16202 บ.
หนองเครือ – บ.ห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
252. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกวังวน หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองยำง เชื่อม บ้ำนบุตำนนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
252. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.16203 บ.
หนองแสง – บ.หนองม่วง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
253. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนตะกุดเวียน หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองยำง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมเขต ตำบลสีสุก อำเภอจักรำช
จังหวัดนครรำชสีมำ
253. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 12 ต้น สำย อบจ.นม.16204 บ.
หินดำด – บ.หนองปื้ด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
254. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.16005 บ.
หนองจิก – บ.ปรำงค์ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
255. โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.16006 บ.
โนนสุวรรณ – บ.โนนเสมำ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
256.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 14 ต้น สำย อบจ.นม.22305 บ.
ลุงเขว้ำ – บ.สันติสุข อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
257.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.22204 บ.
ใหม่อุดม – บ.พระ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
258.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.22303 บ.
ซับตะคร้อ – บ.ท่ำตะแบก อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ

0

0

0

309,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

492,900

0

0

0

0 %

0

0

0

0

309,000

-100 %

0

492,900

0

0

0

0 %

0

0

0

0

743,000

-100 %

0

0

0

0

309,000

-100 %

0

0

0

0

309,000

-100 %

0

0

0

0

867,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

0

0

0

495,000

-100 %

0

149

259.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.22302 บ.
ซับตะคร้อ – บ.หัวทำนบ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
260.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น สำย อบจ.นม.22201 บ.
ไทยเจริญ – โบรำณสถำนปรำสำทหินถนนหัก อำเภอหนองบุญมำก จังหวัด
นครรำชสีมำ ดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
261.โครงกำรติ
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.12208 บ.
หนองแจ้งใหญ่ – บ.อีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
262.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.20304 บ.
หนองน้ำใส – บ.สง่ำพัฒนำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
263.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.20305 บ.
สีคิ้ว – บ.หัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
264.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.20306 แยก
ทล. 2 – ทำงแยกเข้ำตลำดด่ำนขุนทด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
265.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.19101 บ.
หนองกระโดน – บ.หนองม่วง อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
266.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.19202 บ.
หนองคู – บ.โป่งสุริยำ อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
267.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.19303 บ.
ขำมทะเลสอ – บ.โนน อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
268.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.19005 บ.
โตนด ม.3 ต.พันดุง – บ.โนนตำล ม.2 อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัด
นครรำชสี
มำ อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนซับสำรำญ หมู่ที่ 2 ตำบลบึง
269. โครงกำรก่
ปรือ เชื่อม บ้ำนห้วยทรำย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ
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269.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.19204 บ.
บึงอ้อ – บ.โตนด อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
270.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.32204
บ้ำนหนองโจด – บ้ำนโนนมันเทศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
271.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.32203
บ้ำนด่ำนกะตำ – บ้ำนโสง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
272.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 12 ต้น สำย อบจ.นม.32202
บ้ำนโนนหมัน – บ้ำนมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
273.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.32301 บ้ำน
โนนเลียบ – บ้ำนหนองยำง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
274. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนท่ำวังศำล หมู่ที่ 15 ตำบล
หนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อมเขต บ้ำนศิลำร่วมสำมัคคี หมู่ที่ 4 ตำบล
ห้วยบง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
274.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ต้น สำย อบจ.นม.21114
แยก ทล.หมำยเลข – ซับพลู อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
275. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนมะค่ำพัฒนำ หมู่ 1 ตำบลบึง
ปรือ เชื่อม ตำบลโนนเต็ง หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ
275.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.21115 ต่อ
ทำงของเทศบำลปำกช่อง – แยกไปชัยภูมิ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
276. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
(ถนนสำยขุนชนะ) ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้ำนเกำะแหลม หมู่ที่ 3
ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
276.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.21113 บ้ำน
โนนอำรีย์ – บ้ำนหนองใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
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277. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนถนอมเขต หมู่ 13 ตำบล
สำนักตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อม บ้ำนโนนสง่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพันชนะ
อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
277.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.17309 บ.
หนองหว้ำ – บ.หนองขำม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
278.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.17308 บ.
ลิ้นฟ้ำ – บ.ท่ำสวนยำ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
279.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.17307 บ.
โนนรัง – บ.บูรพำ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
280.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.17306 บ.
หนองไร่ – บ.ลุงประดู่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
281.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.17305 บ.
ละโว้ – บ.เขว้ำ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
282.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.17304 บ.
ประสุข – บ.หนองจิก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
283.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.17303 บ.
หนองโน – บ.หนองดำด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
284.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ต้น สำย อบจ.นม.17301 บ.
เหล่ำจั่น – บ.หนองม่วง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
285.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น สำย อบจ.นม.17210 บ.
ขุนละคร – บ.หนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
286.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.30302 แยก
ทล. 205 บ.กุดไผ่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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287.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ต้น สำย อบจ.นม.30301 บ.
กุดไผ่ – บ.หนองเขว้ำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
288. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบล
ประสุข อำเภอชุมพวง เชื่อมเขต ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
288.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ต้น สำย อบจ.นม.17302 บ.
หนองจิก – บ.ชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
289. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนำสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำ
ลำด เชื่อม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
289.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.23202 บ.
หนองขำมนำดี – บ.พะไล อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
290. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนตำจง หมู่ที่ 5 ตำบลตลำด
ไทร เชื่อม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
290.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.23101 บ.
ศูนย์กลำง – บ.โนนสำรำญ อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
291. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2
ตำบลตลำดไทร เชื่อม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
291.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.23203 บ.
นำแค – บ.หนองขำมนำดี อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
292. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนทะยูง หมู่ที่ 18 ตำบลประ
สุข เชื่อม ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
292.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ต้น สำย อบจ.นม.26201 บ.
ด่ำนขุนทด – บ.หนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
293. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองหว้ำสีชมพู หมู่ที่ 6
ตำบลสำหร่ำย เชื่อม บ้ำนหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่ำลำด อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครรำชสีมำ
293.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.26203 บ.
ชุมชนพัฒนำ – บ.หนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
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294. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองแดง หมู่ที่ 7
ตำบลชุมพวง เชื่อม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
294.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.27201 บ.
โนนละกอ – บ.ปลักแรต อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
295. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกเจริญ หมู่ที่ 15
ตำบลชุมพวง เชื่อม ตำบลท่ำลำด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
295.โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ (LED Street Light
Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น สำย อบจ.นม.27303 บ.
หนองสะแก – บ.เมืองยำง อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
296. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองบัวคำ
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมำย เชื่อม บ้ำนโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2
ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
296. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดงหลบ หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง
แมว อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อมเขต บ้ำนใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
297.โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ( อบจ.นม.15103 )
สำยเมนที่ 1 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
298. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้ำนดอนน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลชีวำน อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
298.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15101 )
สำยเมนที่ 3 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
299.โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลตลำด
ไทร เชื่อมบ้ำนหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
300. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อม บ้ำนดอนเขว้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลชีวำน อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
300.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13203)
บ้ำนดอนมัน – บ้ำนละเลิงหิน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
301. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ 10 บ้ำนทับควำย หมู่ที่ 5 ตำบลชีวำน เชื่อม ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
301.โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ำมลำห้วยด่ำนบ้ำนด่ำน
กรงกรำง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
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302. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนตำหนัก หมู่ที่ 6
ตำบลเมืองยำง อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 4
ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
302. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15307)
บ้ำนวังหิน-บ้ำนทองหลำง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
303. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.15102)
สำยเมนที่ 4 อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
303. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนตำสุด หมู่ที่ 7
ตำบลเมืองยำง เชื่อม บ้ำนเขว้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
304. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนำงออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง
ยำง อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต บ้ำนขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
305. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหัวสะพำน หมู่ที่ 10 - บ้ำน
โนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหำนปลำค้ำว อำเภอเมืองยำง เชื่อม ตำบลเมือง
ยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
306. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำสวนยำ หมู่ที่ 12 ตำบลละหำนปลำค้ำว อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต
ตำบลดอนมัน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
307. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหำนปลำค้ำว อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต
ตำบลดอนมัน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
308. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 บ้ำนโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ตำบลกระเบื้องนอก เชื่อม ตำบลเมืองยำง อำเภอ
เมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
311. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนไม้งำม หมู่ที่ 4
ตำบลเมืองยำง เชื่อม บ้ำนหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหำนปลำค้ำว
อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
312. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนน้อยพัฒนำ หมู่ที่ 8
ตำบลขำมทะเลสอ อำเภอขำมทะเลสอ เชื่อมเขต อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
313. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหัวสระ หมู่ที่ 5 ตำบลโคก
สูง เชื่อม ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
314. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสระโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลพุด
ซำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
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315. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบล
โคกกรวด อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
316. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองกุ้ง หมู่ที่ 13 ตำบล
โคกกรวด อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
317. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนพลกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลพลกรัง
เชื่อม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
324. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ
อำเภอครบุรี เชื่อมเขต บ้ำนสระมะค่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอ
หนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
325. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ
เชื่อม บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 3 ตำบลมำบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ
326. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบล
แชะ เชื่อม บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
327. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนแชะ หมู่ที่ 3 ตำบลแชะ
เชื่อม บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
328. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองใหญ่พฒ
ั นำ หมู่ที่ 10
ตำบลครบุรี เชื่อม บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
จังหวัดนครรำชสีมำ
329. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนกระชำย หมู่ที่ 9
ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี เชื่อมเขต บ้ำนโกรกละลำย หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
330. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนสง่ำงำม หมู่ที่ 10
ตำบลแชะ เชื่อม ตำบลมำบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
332. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโคกพรม หมู่ที่
12 ตำบลโนนไทย เชื่อม ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
333. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนนำรำยณ์ หมู่ที่
1 ตำบลสำโรง เชื่อม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
334. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนมะเกลือ หมู่ที่
3 ตำบลมะค่ำ เชื่อม ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
343. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 7
ตำบลโนนค่ำ เชื่อม บ้ำนส้มกบงำม หมู่ที่ 9 ตำบลเสมำ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
344. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนริมคลองพัฒนำ หมู่ที่ 10
ตำบลมะเกลือใหม่ เชื่อม ตำบลมะเกลือเก่ำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
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364. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโพธิ์ทองพัฒนำ หมู่ที่ 15
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
365. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนคลองสอง หมู่ที่ 3
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ
366. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนคลองบง หมู่ที่ 9
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ
367. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดินอุดม หมู่ที่ 18
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
368. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบล
แชะ เชื่อม ตำบลมำบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
369. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพนำหนองหิน หมู่ที่ 7
ตำบลแชะ เชื่อม ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
370. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนกรูด หมู่ที่ 1 ตำบล
แชะ เชื่อม ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
371. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองมะค่ำ หมู่ที่ 9 ตำบล
แชะ เชื่อม ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
377. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ หมู่ที่ 1
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
378. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้หิน
เชื่อม ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
379. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนมะขำมป้อม หมู่ที่ 5
ตำบลแชะ เชื่อม ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
380. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนแชะ หมู่ที่ 4 ตำบลแชะ
เชื่อม ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
381. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 6 ตำบล
อรพิมพ์ อำเภอครบุรี เชื่อมเขต บ้ำนดอนเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
382. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนำรำก หมู่ที่ 3 ตำบลอร
พิมพ์ เชื่อม ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
383. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนขำคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ
อำเภอครบุรี เชื่อมเขต ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
384. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนแชะ หมู่ที่ 3 ตำบลแชะ
อำเภอครบุรี เชื่อมเขต ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
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390. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโป่งแมลงวัน หมู่ที่ 5
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
391. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองขอน หมู่ที่ 11
ตำบลโคกกรวด เชื่อม ตำบลสุรนำรี อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
392. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลโคก
กรวด อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
393. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำน
โพธิ์ เชื่อม ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
394. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำน
โพธิ์ เชื่อม ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
395. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนยองแยง หมู่ที่ 8 ตำบลพะ
เนำ เชื่อม ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
396. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนตลำด หมู่ที่ 3 ตำบลตลำด
เชื่อม ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
397. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 3
ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง เชื่อมเขต ตำบลสุรนำรี อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
398. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโกรก หมู่ที่ 6
ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
399. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองสะแกพัฒนำ หมู่ที่
11 - บ้ำนโคกแขวนพัฒนำ หมู่ที่ 8 ตำบลพันดุง เชื่อม ตำบลบึงอ้อ อำเภอ
ขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
401. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองศำน หมู่ที่ 22
(สำยหนองแร้งเฒ่ำ) ตำบลโบสถ์ เชื่อม ตำบลท่ำหลวง อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
402. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบล
โบสถ์ เชื่อม ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
403. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองศำน หมู่ที่ 22 บ้ำนหนองขำม หมู่ที่ 7 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต ตำบลประสุข
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
404. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองสระบึง หมู่ที่ 21 บ้ำนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 23 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต ตำบลหลุ่ง
ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
405. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกขำม หมู่ที่ 12 บ้ำนโนนไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต ตำบลสำหร่ำย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
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406. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 4 บ้ำนตะคร้อ หมู่ที่ 8 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต ตำบลท่ำลำด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
407. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนทวีสงเครำะห์ หมู่ที่ 3 (สำย
เมนที่ 3) - บ้ำนบดินทร์เดชำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม ตำบล
หนองระเวียง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
408. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองหัวช้ำง หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองขอน หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม ตำบลรังกำใหญ่
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
409. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองหญ้ำขำว หมู่ที่ 11
ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง อำเภอพิมำย เชื่อมเขต บ้ำนโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบล
หลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
410. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสะแกงำม หมู่ที่ 10 ตำบล
นิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม บ้ำนหนองคูประชำสันติ หมู่ที่ 18 ตำบลรังกำใหญ่
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
411. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนสูง หมู่ที่ 13 - บ้ำน
โนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง อำเภอพิมำย เชื่อมเขต ตำบล
หลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
412. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนจำนงค์พฒ
ั นำ หมู่ที่ 22
(สำยเมนที่ 1) ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม บ้ำนน้ำตำลพัฒนำ หมู่ที่ 18
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
413. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 บ้ำนโนนสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม ตำบลรังกำใหญ่ อำเภอพิ
มำย จังหวัดนครรำชสีมำ
414. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนขำมใต้ หมู่ที่ 6 (สำยพนัง
มูล) ตำบลดงใหญ่ เชื่อม บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำหลวง อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
415. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนข่อยงำม หมู่ที่ 4 (สำย
คลองซอย 4 ซ้ำยแยกขวำ) ตำบลดงใหญ่ เชื่อม บ้ำนกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบล
กระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
416. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนขำม หมู่ที่ 8 (สำย
คลองซอย 4 ซ้ำยแยกขวำ) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต บ้ำนขำมขุน
ร่ม หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
417. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนซำดไผ่ล้อม หมู่ที่ 16 (สำย
คลองซอย 6 ซ้ำย) ตำบลดงใหญ่ เชื่อม บ้ำนโนนพุทรำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระชอน
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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418. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนขำม หมู่ที่ 8 (สำย
คลอง ซอย 7 ขวำ) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย เชื่อมเขต บ้ำนแท่น หมู่ที่ 6
ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
424. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองพยอม หมู่ที่ 6
ตำบลหนองตะไก้ เชื่อม บ้ำนนำใหญ่พฒ
ั นำ หมู่ที่ 6 ตำบลนำกลำง อำเภอสูง
เนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
425. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 13
ตำบลบุ่งขี้เหล็ก เชื่อม บ้ำนส้มกบงำม หมู่ที่ 9 ตำบลเสมำ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
426. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนเขว้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลพุดซำ
อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
427. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกแฝก หมู่ที่ 5
ตำบลขำมทะเลสอ อำเภอขำมทะเลสอ เชื่อมเขต อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ
428. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนมะกอก หมู่ที่ 10 ตำบลสี
มุม เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
429. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนดอน หมู่ที่ 1 ตำบลสีมุม
อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
430. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพุดซำริมบึง หมู่ที่ 3 ตำบล
พุดซำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
431. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองยำรักษ์ หมู่ที่ 12
ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
432. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพันดุงพัฒนำ หมู่ที่ 7
ตำบลพันดุง เชื่อม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
53. โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนละหลอด หมู่ที่ 3
ตำบลธำรละหลอด เชื่อม บ้ำนโนนสะเดำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
54. โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนเหลำ หมู่ที่ 1
ตำบลธำรละหลอด เชื่อม บ้ำนหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
55. โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนมะค่ำระเว หมู่ที่ 11
ตำบลธำรละหลอด เชื่อม บ้ำนสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
56. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำ
หลวง เชื่อม บ้ำนตะบอง หมู่ที่ 1 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
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58. โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนท่ำหลวง หมู่ที่ 1 (สำยท่ำ
จำน) ตำบลท่ำหลวง เชื่อม บ้ำนรังกำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลรังกำใหญ่ อำเภอพิ
มำย จังหวัดนครรำชสีมำ
69. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงแบบผิวเรียบ บ้ำนไร่พฒ
ั นำ หมู่
ที่ 11 ตำบลแก้งสนำมนำง เชื่อม บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำรำญ
อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนขนำก หมู่ที่ 2 - บ้ำนโนนน้อยพัฒนำ หมู่
ที่ 13 (ตำมลำน้ำมูล) ตำบลชุมพวง เชื่อม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครรำชสีมำ
ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโนนยูง หมู่ที่ 13 - หนองแวง (แยกนำลุงบุญชู - วัด
ป่ำโคกเพ็ด) ตำบลหนองค่ำย เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทำย
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนป่ำหวำย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลำย อำเภอ
บัวลำย - บ้ำนคึมม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนเมืองหำญ หมู่ที่ 9 ตำบลด่ำนขุนทด เชื่อม
ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนหนองขำมนำดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนำมนำง
เชื่อม ตำบลโนนสำรำญ อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนหนองแขมพัฒนำ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งสนำมนำง
เชื่อม ตำบลโนนสำรำญ อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนหนองโคบำลเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลบึงพะไล
อำเภอแก้งสนำมนำง เชื่อม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนหนองโสน หมู่ที่ 16 - บ้ำนตลุกม่วง หมู่ที่ 3
ตำบลหนองมะนำว อำเภอคง เชื่อม ทำงหลวงชนบท สำย 4027 บ้ำนหมัน
อำเภอคง - บ้ำนโคกสะอำด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง เชื่อม ตำบล
บึงพะไล อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกุดชนวน หมู่ที่ 4
ตำบลมิตรภำพ เชื่อม บ้ำนคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลำดบัวขำว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเขำแผงม้ำ หมู4่
ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม บ้ำนคลองปลำกั้ง หมู1่ 6 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำ
เขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดินอุดม หมู1่ 8
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อม ตำบลบุพรหม
อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนคร้อ หมู่ที่ 8
ตำบลโนนจำน อำเภอบัวลำย เชื่อมเขต บ้ำนห้วยโจด หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนจำน หมู่ที่ 1
ตำบลโนนจำน เชื่อม เทศบำลตำบลหนองบัวลำย อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปรำงค์ หมู1่ 1 ตำบล
หินดำด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อม ตำบลห้วยหิน อำเภอ
หนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนยุปอีปูน หมู4่ ตำบล
วังหมี เชื่อม บ้ำนคลองบงพัฒนำ หมู1่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนลำบ้ำนใหม่ หมู่ที่ 5
ตำบลหนองหญ้ำขำว เชื่อม บ้ำนดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณำ อำเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5
ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลำย เชื่อมถนนลำดยำงสำยบัวลำย - บัวใหญ่
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหญ้ำขำว เชื่อม บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังรำงพิทยำคม
ตำบลมะเกลือเก่ำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำโรงพยำบำลบัว
ลำย อำเภอบัวลำย เชื่อมเขต บ้ำนแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ
จังหวัดนครำรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบึงทะเล จำก
เทศบำลตำบลหัวทะเล เชื่อม เทศบำลนครนครรำชสีมำ อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำสวนสำธำรณะบึงหัว
ทะเล ตำบลหัวทะเล เชื่อม เทศบำลนครนครรำชสีมำ อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงแบบ Cape - seal อบจ.นม. 11302
บ้ำนสะแกแสง ตำบลพะงำด - บ้ำนโนนผักชี ตำบลชีวึก ช่วงบริเวณ บ้ำนแปะ
หมู่ที่ 3 ตำบลพะงำด ถึง บ้ำนชีวึก หมู่ที่ 1 ตำบลชีวึก อำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงแบบผิวเรียบ บ้ำนคลองบงพัฒนำ หมู่
16 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อม บ้ำนหนองไม้แดง หมู่13 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำ
เขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกโจด หมู่ที 8 ตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะ
คำ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกเตำเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกุด
โบสถ์ เชื่อม บ้ำนสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสำง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนนำสีนวล หมู่ที่ 13 ตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต ตำบลดงอีจำน อำเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนปำงไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนรำษฎร์
เชื่อม บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนลำไซกง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนรำษฎร์
เชื่อม บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดโบสถ์
เชื่อม บ้ำนหนองเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลกุด
โบสถ์ เชื่อม บ้ำนหนองตูม หมู่ที่ 7 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนด่ำนละกอ หมู่ที่ 13 ตำบลโนน
สมบูรณ์ อำเภอเสิงสำง เชื่อมเขต บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์
เชื่อม บ้ำนหนองหลักศิลำ หมู่ที่ 5 ตำบลเสิงสำง อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนพุดซำ หมู่ที่ 2 ตำบลพุดซำ เชื่อม
ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนลำไซกง หมู่ที 7 ตำบลบ้ำน
รำษฏร์ เชื่อม บ้ำนสันติพฒ
ั นำ หมู่ที่ 13 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสำง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนลำไซกง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนรำษฎร์
เชื่อม บ้ำนด่ำนละกอ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนหัวสระ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ เชื่อมเขต บ้ำนใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
กรำด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโกรกพัฒนำ หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองไข่น้ำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนกระทิง หมู่ที่ 4 ตำบลพุด
ซำ เชื่อม ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก (ริมคลองส่งน้ำ) บ้ำนมิตรภำพ หมู่ที่ 1
- บ้ำนโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภำพ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมเขต ตำบลมะเกลือ
ใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนกุดหัวช้ำง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่ำ
อำเภอสูงเนิน เชื่อมเขต บ้ำนหนองกระโดน หมู่ที่ 5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขำม
ทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนเก่ำนำงเหริญ หมู่ที่ 5 ตำบล
เกษมทรัพย์ เชื่อม บ้ำนมะค่ำ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนคนชุม หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่
เชื่อม ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค่ำ
อำเภอสูงเนิน เชื่อมเขต อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนจันทน์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่ำ
อำเภอโนนไทย เชื่อมเขต ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนชุมสำมเรณู หมู1่ 6 ตำบลหนอง
น้ำใส เชื่อม บ้ำนบุคำ หมู3่ ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอน หมู่ที่ 1 ตำบลสีมุม อำเภอ
เมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนดอนทะแยง หมู่ที่ 15 - บ้ำน
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 16 ตำบลบ้ำนปรำง เชื่อม บ้ำนตำกิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนตะกรุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง
เชื่อม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนตะคลองเก่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปรุ
ใหญ่ เชื่อม ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนท่ำเยี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม
ทรัพย์ เชื่อม บ้ำนบุโกรก หมู่ที่ 1 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพุดซำ เชื่อม
ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนำ หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง เชื่อม
ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบึงรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไข่น้ำ
เชื่อม ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนบุตะโก หมู่ที่ 10 ตำบลวังน้ำ
เขียว เชื่อม ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนปลำยรำง หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือ
เก่ำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมถนนสำย 24 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพลกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลพลกรัง
เชื่อม ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนพันธ์สงวนหมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย
เหนือ อำเภอปักธงชัย เชื่อมเขต ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรก่มอำสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนไพรสำลี หมู1่ ตำบลดอนเมือง
เชื่อม บ้ำนชุมสำมเรณู หมู1่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนมะขำมเฒ่ำพัฒนำ หมู่ที่ 12
ตำบลบ้ำนใหม่ เชื่อม ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน เชื่อม
ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนละลมเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพุด
ซำ เชื่อม ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง
เชื่อม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนลำประโคน หมูที่ 3 ตำบลลำนำง
แก้ว เชื่อม บ้ำนหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนวังไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว
เชื่อม ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนศำลสถิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบล
มิตรภำพ เชื่อม ตำบลลำดบัวขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสะแกกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง
เชื่อม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสุขังใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลตะคุ
เชื่อม ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองกระชำย หมู่ที่ 11 ตำบล
โคกสูง เชื่อม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองเขวำ หมู่ที่ 5 ตำบลค้ำงพลู
เชื่อม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองบง หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนำรี
เชื่อม ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองบัวกระจำย หมู่ที่ 12
ตำบลโนนเต็ง - โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกระจำย อำเภอคง เชื่อม ถนนทำง
หลวงหมำยเลข 2150 อำเภอคง - อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลตูม
เชื่อม บ้ำนหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที 8 ตำบลมะค่ำ
เชื่อม ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองยำรักษ์เหนือ หมู่ที่ 17
ตำบลพุดซำ อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลพันดุง
เชื่อม บ้ำนบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหลุมข้ำว หมู่ที่ 4 ตำบลเกษม
ทรัพย์ เชื่อม บ้ำนโพนทรำย หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลภูหลวง
เชื่อม ศูนย์วิจัยสะแกรำช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนห้วยตะแดงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองบัวน้อย เชื่อม ถนนสีคิ้ว - ด่ำนขุนทด ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหันสำมัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนหัน
อำเภอสีคิ้ว เชื่อมเขต บ้ำนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมำ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนำท
เชื่อม บ้ำนด่ำนช้ำง หมู่ที่ 6 ตำบลขำมสะแกแสง อำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนไทย
เชื่อม ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนอ่ำงหินเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบล
ธงชัยเหนือ เชื่อม ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 15 ตำบล
ขำมสะแกแสง เชื่อม บ้ำนดอนตลุงหว้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนำท อำเภอขำม
สะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลพะงำด
เชื่อม บ้ำนหัวบึง หมู่ที่ 8 ตำบลชีวึก อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนเมืองนำท หมู่ที่ 2 ตำบล
เมืองนำท เชื่อม บ้ำนหนองจำน หมูที่ 11 ตำบลขำมสะแกแสง อำเภอขำม
สะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบล
พะงำด เชื่อม บ้ำนสระกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอขำมสะแกแสง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยบ้ำนดอนเปล้ำ ม.6 (คุ้มหนองโสน) ต.บ้ำน
เหลื่อม อ.บ้ำนเหลื่อม จ.นครรำชสีมำ เชื่อม บ้ำนหนองขำม อ.ตำเนิน จ.ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนดอนเข็ม หมู่ 11 - บ้ำนดอนสำมัคคี หมู่ที่
15 ตำบลบ้ำนปรำงค์ เชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 ตำบลสระ
ตะเคียน เชื่อม บ้ำนซับพงโพด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสำง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลสระตะเคียน
เชื่อม บ้ำนใหม่ทำนตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนรำษฎร์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลสระตะเคียน
เชื่อม บ้ำนทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนรำษฎร์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
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โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนปำงไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนรำษฎร์
เชื่อม บ้ำนสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเคียน
เชื่อม บ้ำนปำงไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนรำษฎร์ อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกเพชร หมู่ที่ 10 - บ้ำนกู่ศิลำ
ขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ เชื่อม ตำบลเมืองพลับพลำ อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนจำนงค์พฒ
ั นำ หมู่ที่ 22 ตำบล
นิคมสร้ำงตนเอง เชื่อม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนด่ำนช้ำง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยำง
เชื่อม ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนำตะคุ หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้ว เชื่อม
บ้ำนโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนิคมพัฒนำ หมู่ที่ 10 ตำบลรัง
กำใหญ่ เชื่อม ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนนิคมสำมัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลรัง
กำใหญ่ เชื่อม ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนทองหลำง หมู่ที่ 1 ตำบล
โนนทองหลำง เชื่อม ตำบลเสมำใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนรัง หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้ว เชื่อม
บ้ำนไผ่นกเขำ หมู่ที่ 3 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมอำมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนหญ้ำนำง หมู่ที่ 8 ตำบล
โครงกำรซ่
หนองระเวียง เชื่อม ตำบลนิคมสร้ำงตนเอง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนป่ำตอง หมู่ที่ 12 ตำบลโนน
ทองหลำง เชื่อม ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนมำบประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง
ระเวียง เชื่อม ตำบลนิคมสร้ำงตนเองอำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนสะแกงำม หมู่ที่ 10 ตำบลนิคม
สร้ำงตนเอง เชื่อม ตำบลรังกำใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโสกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว
สะอำด เชื่อม ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองเซี่ยงโข่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุด
จอก เชื่อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

495,500

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

494,200

0

0

0

0 %

0

493,200

0

0

0

0 %

0

494,900

0

0

0

0 %

0

494,500

0

0

0

0 %

0

493,300

0

0

0

0 %

0

493,300

0

0

0

0 %

0

495,400

0

0

0

0 %

0

494,200

0

0

0

0 %

0

493,500

0

0

0

0 %

0

494,900

0

0

0

0 %

0

493,900

0

0

0

0 %

0

495,900

0

0

0

0 %

0

495,200

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

168

โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองนำ หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้ว เชื่อม
ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองน้ำกิน หมู่ที่ 6 ตำบลรังกำ
ใหญ่ เชื่อม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองระเวียง เชื่อม ตำบลธำรละหลอด อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่ำน
ช้ำง เชื่อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมแซมถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองหว้ำเอน หมู่ที่ 10 ตำบล
ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมเขต อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโคกเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจอก
เชื่อม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนห้วยโจด หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมเขต อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 01203)
บ้ำนหนองตะคอง - บ้ำนหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนขำมป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวลำย
เชื่อม บ้ำนโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนจำน อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง
พะไล เชื่อม บ้ำนหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนโนนสำรำญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
จำน อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนฝำผนัง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล
เชื่อม บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้ำ อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนศำลำดิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนจำน
เชื่อม บ้ำนหนองห่ำง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองบัวลำย หมู่ที่ 1 ตำบลบัว
ลำย เชื่อม บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบล
โพนทอง อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัด
นครรำชสีมำ
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โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองไฮ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวลำย
อำเภอบัวลำย เชื่อมเขต บ้ำนห้วยโจด หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง
พะไล อำเภอบัวลำย เชื่อมเขต บ้ำนตะคร้อ หมู่ที่ 10 ตำบลสำมเมือง อำเภอ
สีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรหินคลุก สำยเลียบคลองบ้ำนดอนน้อย หมู่ที่ 3
- บ้ำนหนองแขม หมู่ที่ 4 (คุ้มโกรกมะม่วง) ตำบลดอนใหญ่ เชื่อมเขต ตำบล
เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1.โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรสำนักงำนห้องนิติกำร สำนักปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ถนนกำแหงสงครำม ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้นำชุมชนด้ำนกำรเกษตร
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
1.โครงกำรพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
1.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภำคเอกชน ในกำรพัฒนำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
2.โครงกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
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2.โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ในกำรพัฒนำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
3.โครงกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
3.โครงกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนตะคร้อ หมู่ที่ 10 ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลบัวลำย อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
10. โครงกำรขุดลอกคลองวังยำว บ้ำนดอนยำว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลำง เชื่อม
ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
101. โครงกำรขุดลอกคลองเหวใหญ่ บ้ำนบง หมู่ที่ 19 ตำบลท่ำลำด เชื่อม
ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
102. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบัลลังก์ เชื่อม ตำบล
สำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
109. โครงกำรขุดลอกลำห้วยลึก บ้ำนโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขำม
เชื่อม บ้ำนจักรำช หมู่ที่ 4 ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
11. โครงกำรขุดลอกหนองหว้ำ บ้ำนโนนเขว้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมัน อำเภอ
ประทำย เชื่อมเขต ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
110. โครงกำรขุดลอกคลองหนองกก บ้ำนหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีละ
กอ เชื่อม บ้ำนลุงม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขำม อำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสีมำ
111. โครงกำรขุดลอกลำห้วยลึก บ้ำนหนองนกคุ่ม หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนองแมว
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขำม อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต
อ112.
ำเภอหนองหงษ์
จังหวัดบุรีรัมย์ น บ้ำนดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง
โครงกำรขุดลอกคลองยำยโต้
เชื่อม บ้ำนโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดลอกลำห้วยคลองเมือง บ้ำนคลองเมือง หมู่ที่ 2 113. โครงกำรขุ
บ้ำนหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง เชื่อม ตำบลหนองขำม
อ114.
ำเภอจั
กรำช จังดหวั
ดนครรำชสี
มำ กนก บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 6 โครงกำรขุ
ลอกล
ำห้วยโกรกลู
บ้ำนดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง เชื่อม ตำบลสีสุก อำเภอจักรำช
จังหวัดนครรำชสีมำ
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116. โครงกำรขุดลอกลำจักรำช บ้ำนโนนคอย หมู่ที่ 10 - บ้ำนโนนงิ้ว หมู่ที่
14 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักรำช เชื่อมเขต ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิ
มำย จังหวัดนครรำชสีมำ
117. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองบง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
118. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนจำบ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต ตำบลดอนเมือง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
119. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนระหันค่ำย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง เชื่อม
ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
12. โครงกำรขุดลอกคลองสะแทด บ้ำนละเลิงหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลำง
อำเภอประทำย เชื่อม ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
120. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหัวตลำด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง เชื่อม
ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
121. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
122. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสำพะเนียง หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง อำเภอ
โนนแดง เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
127. โครงกำรขุดลอกคลองหนองเรือ บ้ำนหนองบง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
128. โครงกำรขุดลอกคลองหัวลิง บ้ำนตะเภำหนุน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
13. โครงกำรขุดลอกคลองกุดชะโด บ้ำนหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลำง
เชื่อม บ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
132. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองไม้ตำย หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองค่ำย เชื่อม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
134. โครงกำรขุดลอกคลองกระหำน บ้ำนดอนหวำย หมู่ที่ 14 ตำบลหนอง
ค่ำย เชื่อม ตำบลเมืองโดน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
135. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนโนนกระหำด หมู่ที่ 11 ตำบล
นำงรำ อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย
จั136.
งหวัดโครงกำรขุ
นครรำชสีดมลอกคลองอี
ำ
สำนเขียว บ้ำนดอนสำมัคคี หมู่ที่ 17 ตำบล
กระทุ่มรำย อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำ จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนเขว้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มรำย
137.
โครงกำรขุ
เชื่อม ตำบลนำงรำ อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
138. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองสะแบง หมู่ที่ 7 ตำบล
นำงรำ เชื่อม ตำบลกระทุ่มรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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139. โครงกำรขุดลอกคลองโสกขี้หนู (ตอนล่ำง) บ้ำนดอนกลำง หมู่ที่ 5
ตำบลกระทุ่มรำย เชื่อม ตำบลนำงรำ อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
14. โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วย
ทรำย อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลหนองตำดใหญ่
อำเภอสี
ดำ จังหวัดดลอกล
นครรำชสี
มำ
140.
โครงกำรขุ
ำห้วยดอนตะหนิ
น บ้ำนดอนสำมัคคี หมู่ที่ 17 ตำบล
กระทุ่มรำย อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลหนองตำดใหญ่ อำเภอสีดำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
141. โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนดอนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนำงรำ อำเภอ
ประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
143. โครงกำรขุดลอกลำสวำยสอ บ้ำนโจดกระทิง หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช
จั144.
งหวัดโครงกำรขุ
นครรำชสีดมลอกล
ำ เชื่อำสวำยสอ
มเขต ตำบลหนองกี
่ จังหวัหมูด่ทบุี่ ร8ีรัม- ย์บ้ำนขำม หมู่ที่ 7
บ้ำนหินมงคล
ตำบลสีสุก เชื่อม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
145. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลำง เชื่อม
ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
146. โครงกำรขุดลอกลำสะแทด บ้ำนเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่ำง เชื่อม
ตำบลนำงรำ อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
147. โครงกำรขุดลอกห้วยเตย บ้ำนตลำดประทำย หมู่ที่ 15 ตำบลประทำย
เชื่อม บ้ำนโคกล่ำม หมู่ 7 ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
148. โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนเขว้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มรำย อำเภอ
ประทำย เชื่อมเขต บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำ
จั149.
งหวัดโครงกำรขุ
นครรำชสีดมลอกคลองหนองแหน
ำ
บ้ำนโนนเขว้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลนำงรำ
เชื่อม ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
15. โครงกำรขุดลอกคลองน้ำเค็ม บ้ำนดอนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนำงรำ เชื่อม
ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
150. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ตำบลสำรภี อำเภอ
หนองบุญมำก เชื่อมเขต ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช
จั151.
งหวัดโครงกำรขุ
นครรำชสีดมลอกคลอง
ำ
บ้ำนเมืองโดน หมู่ที่ 1 - บ้ำนโนนเมือง หมู่ที่ 2
ตำบลเมืองโดน เชื่อม ตำบลหนองค่ำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
152. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหัวสะพำน หมู่ที่ 8 - บ้ำนหนองจันสอน หมู่
ที่ 7 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อม ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
153. โครงกำรขุดลอกคลองน้ำเค็ม บ้ำนโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลกระทุ่มรำย
เชื่อม ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
159. โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนหนองกลำงดอน หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้ำนวัง อำเภอโนนไทย เชื่อมเขต ตำบลด่ำนใน อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ
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16. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนกระทุ่มรำย หมู่ที่ 9 ตำบลกระทุ่มรำย เชื่อม
บ้ำนเตยกระโตน หมู่ที่ 1 ตำบลประทำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
160. โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนหลักร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนไทย
เชื่อม ตำบลด่ำนจำก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
17. โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนไร่อ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระทุ่มรำย เชื่อม
บ้ำนเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
18. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 14 ตำบล
กระทุ่มรำย อำเภอประทำย เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
209. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนศรีพฒ
ั นำ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยำว
ใหญ่ เชื่อม ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
211. โครงกำรขุดลอกลำห้วยยำง บ้ำนคู หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง เชื่อม
ตำบลดอนยำวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
212. โครงกำรขุดลอกคลองแค บ้ำนหนองน้ำขำว หมู่ที่ 2 ตำบลดอนยำวใหญ่
เชื่อม ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
213. โครงกำรขุดลอกลำห้วยวังไทร บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนยำว
ใหญ่ เชื่อม ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
214. โครงกำรขุดลอกคลองหินดำด บ้ำนดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง
เชื่อม บ้ำนโนนไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดลอกลำฉมวก บ้ำนใหม่โนนเต็ง หมู่ที่ 5 - บ้ำนหนองซำด
215. โครงกำรขุ
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต
จังหวัดโครงกำรขุ
บุรีรัมย์ ดลอกคลองหนองชุมแสง บ้ำนซำด หมู่ที่ 10 ตำบลสีสุก เชื่อม
216.
บ้ำนดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
219. โครงกำรขุดลอกลำห้วยฝำยตำแดง บ้ำนงิ้วเก่ำ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
220. โครงกำรขุดลอกลำห้วยน้อย บ้ำนโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง เชื่อม
ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
221. โครงกำรขุดลอกลำสวำยสอ บ้ำนน้อยหัวนำคำ หมู่ที่ 9 - บ้ำนโจดก
ระทิง หมู่ที่ 1 - บ้ำนหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช
จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
222. โครงกำรขุดลอกลำจักรำช บ้ำนละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจัก
รำช เชื่อมเขต ตำบลท่ำช้ำง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
223. โครงกำรขุดลอกคลองมำบใต้ บ้ำนหนองตะไก้ หมู่ที่ 6 - บ้ำนโคกสำโรง
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีละกอ เชื่อม ตำบลสีสุก อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
224. โครงกำรขุดลอกคลองโกรกลูกนก บ้ำนพระนำรำยณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล
คลองเมือง เชื่อม บ้ำนโนนไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช
จังหวัดนครรำชสีมำ
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225. โครงกำรขุดลอกลำห้วยลึก บ้ำนโนนไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีละกอ
เชื่อม บ้ำนดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดลอกลำสะแทด บ้ำนวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอ
5.
โครงกำรขุ
ประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
52. โครงกำรขุดลอกคลองวังอีโปร (คลองสวนเกษตร) บ้ำนบุไท หมู่ที่ 5
ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย
จังหวัโครงกำรขุ
ดนครรำชสี
มำ ำห้วยทรำย บ้ำนเมืองดู่ หมู่ที่ 6 - บ้ำนหนองคอกควำย
53.
ดลอกล
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อม ตำบลประทำย อำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
54. โครงกำรขุดลอกลำห้วยทรำย บ้ำนหันห้วยทรำย หมู่ที่ 1 ตำบลหันห้วย
ทรำย เชื่อม ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
55. โครงกำรขุดลอกลำห้วยแยะ บ้ำนสี่เหลื่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลกระทุ่มรำย
อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
56. โครงกำรขุดลอกลำห้วยนำครัว บ้ำนดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหันห้วย
ทรำย เชื่อม ตำบลกระทุ่มรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
59. โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนโนนกระหำด หมู่ที่ 11 ตำบล
นำงรำ อำเภอประทำย เชื่อมเขต ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัด
นครรำชสี
มำ ดลอกกุดชะโด บ้ำนบุไท หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสว่ำง เชื่อม ตำบลโคก
6.
โครงกำรขุ
กลำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
7. โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนโคกล่ำม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่ำง เชื่อม ตำบล
ประทำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
74. โครงกำรขุดลอกคลองมะกอก บ้ำนหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำเยี่ยม
เชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
8. โครงกำรขุดลอกคลองมะกอก บ้ำนใหม่เกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลนำงรำ
อำเภอประทำย เชื่อมเขต บ้ำนกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย
จังหวั
ดนครรำชสี
มำ ำห้วยธรรมชำติ บ้ำนโกรกหอย หมู่ที่ 13 ตำบลบัลลังก์
84.
โครงกำรขุ
ดลอกล
อำเภอโนนไทย เชื่อมเขต อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
85. โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนบุ หมู่ที่ 3 ตำบลสำยออ เชื่อม ตำบลค้ำงพลู
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
86. โครงกำรขุดลอกลำห้วยสวำย บ้ำนโคกพรม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนไทย เชื่อม
ตำบลสำยออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
9. โครงกำรขุดลอกห้วย บ้ำนหญ้ำคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนำงรำ เชื่อม
ตำบลทุ่งสว่ำง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
ขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระ
ทองคำ เชื่อมเขต ตำบลสำยออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
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ขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนหนองตำแมน หมู่ที่ 8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอ
โนนไทย เชื่อม อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนกุดรัง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง เชื่อม ตำบลดอน
ใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนขำมสระเพลง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมือง เชื่อมเขต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนขุนจิตรพัฒนำ หมู่ที่ 3 ตำบลลุงเขว้ำ เชื่อม
ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคล้ำเก่ำ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองปรำสำท เชื่อม
ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคึมหญ้ำนำง หมู่ที่ 3 ตำบลวังไม้แดง เชื่อม
ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลวังไม้แดง เชื่อม ตำบล
โนนเพ็ดอำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกลุงกรำด หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง เชื่อม
ตำบลลุงเขว้ำ อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 10 ตำบลด่ำนช้ำง เชื่อม
ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
เชื่อมเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนเค็ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ เชื่อม
เทศบำลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนมันกระชำก หมู่ที่ 10 ตำบลพลสงครำม
เชื่อม ตำบลขำมเฒ่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนตะคร้อสำมัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง เชื่อม
ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนตำเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตำเถร อำเภอ
โนนแดง เชื่อมเขต ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนภิบำล หมู่ที่ 8 ตำบลวังไม้แดง เชื่อม
ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแจ้งใหญ่
เชื่อม เทศบำลเมืองบัวใหญ่ำ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนปรำสำท หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปรำสำท เชื่อม
ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนปลักแรด หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอ
ประทำย เชื่อมเขต ตำบลละหำนปลำค้ำว อำเภอเมืองยำง จังหวัด

495,000

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

493,300

0

0

0

0 %

0

495,600

0

0

0

0 %

0

496,400

0

0

0

0 %

0

496,200

0

0

0

0 %

0

493,500

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

494,500

0

0

0

0 %

0

493,600

0

0

0

0 %

0

494,900

0

0

0

0 %

0

495,300

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

493,600

0

0

0

0 %

0

495,800

0

0

0

0 %

0

495,400

0

0

0

0 %

0

494,200

0

0

0

0 %

0

495,200

0

0

0

0 %

0

176

โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเมืองดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเพ็ด เชื่อม ตำบล
เมืองโดน อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองค่ำย เชื่อม
เทศบำลตำบลประทำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเสมำใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมำใหญ่ เชือม
ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอ
ประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต จังหวัดขอนแก่น
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองมะเขือ หมู่ที่ 22 ตำบลช่องแมว อำเภอ
ลำทะเมนชัย เชื่อมเขต ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองสมอ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมือง เชื่อมเขต ตำบลท่ำอ่ำง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองหว้ำสีชมพู หมู่ที่ 2 ตำบลสำหร่ำย อำเภอ
ชุมพวง เชื่อมเขต อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนห้วยคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยำง เชื่อม ตำบล
หนองบัวสะอำด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนอ่ำงน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลลุงเขว้ำ เชื่อม ตำบล
แหลมทอง อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวสะอำด เชื่อม
ตำบลห้วยยำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนกู่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม
เขต ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนกู่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ เชื่อม
เขต อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเก่ำงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยำง เชื่อม ตำบลหนอง
บัวสะอำด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโกรกพัฒนำ หมู่ที่ 9 ตำบลขำมสมบูรณ์ เชื่อม
ตำบลตำจั่น อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคลองพฤกษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสะอำด เชื่อม
ตำบลห้วยยำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคูมะค่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจอก เชื่อม ตำบลบัว
ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนคูมะค่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
บ้ำนหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนเหลื่อม อำเภอบ้ำนเหลื่อม
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โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
ตำบลบ้ำนเหลื่อม อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกกลำง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
เชื่อมเขต อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลมำบกรำด อำเภอ
พระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลหนองไทร อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง เชื่อม
เขต อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนจำบ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง เชื่อม
เขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเฉลียงโคก หมู่ที่ 4 ตำบลเฉลียง เชื่อม ตำบล
ตะแบกบำน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนซับพยุง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเมือง เชื่อม บ้ำนวะยำว
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้ำขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนซับหญ้ำคำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้ำนใหม่ เชื่อม ตำบล
จระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยำง เชื่อม ตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้ำน
ถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประทำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองคง อำเภอคง เชื่อม
ตำบลโนนทองหลำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนเต็ง หมู่ที่ 15 ตำบลคูขำด เชื่อม ตำบลขำม
สมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมำใหญ่ เชื่อม ตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนแฝกพัฒนำ หมู่ที่ 15 ตำบลพลสงครำม
เชื่อม ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนยำง หมู่ที่ 6 ตำบลคูขำด อำเภอคง เชื่อมเขต
ตำบลโนนทองหลำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนดอนสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำดใหญ่ อำเภอ
สีดำ เชื่อมเขต อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนด่ำนช้ำง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยำง เชื่อม ตำบล
หนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนด่ำนติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
เชื่อมเขต อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนตลุกม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอคง เชื่อม
เขต อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์พฒ
ั นำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหญ้ำ
ขำว เชื่อม ตำบลกฤษณำ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนท่ำใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อม ตำบลโนน
เต็ง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนท่ำอ่ำง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำอ่ำง เชื่อม ตำบลด่ำน
เกวียนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนนำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม ตำบลช่อระกำ
อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลคูขำด อำเภอคง เชื่อมเขต
ตำบลเสมำใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนตำเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนน
แดง เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมำใหญ่ เชื่อม ตำบลดอน
ตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนทองหลำง หมู่ที่ 4 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม ตำบล
ช่อระกำ อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนน้อยพัฒนำ หมู่ที่ 13 - บ้ำนยำง หมูที่ 6
ตำบลชุมพวง เชื่อม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนวัด หมู่ที่ 11 ตำบลพลสงครำม เชื่อม ตำบล
หลุมข้ำว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมำใหญ่ เชื่อม ตำบลบัว
ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมำใหญ่ เชื่อม เทศบำล
เมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนปอบิด หมู่ที่ 1 ตำบลคูขำด เชื่อม ตำบลขำม
สมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนไพรสำลี หมู1่ ตำบลดอนเมือง เชื่อม บ้ำนชุมสำม
เรณู หมู่16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงครำม เชื่อม ตำบล
ลำคอหงษ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเมืองคง หมู่ที่ 2 ตำบลคูขำด เชื่อม ตำบลเมืองคง
อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทองหลำง อำเภอบัวใหญ่
เชื่อมเขต อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนละเลิงหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลำง อำเภอประทำย
เชื่อมเขต ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสง่ำพัฒนำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้ำน
บุคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสระครก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวสะอำด เชื่อม
ตำบลห้วยยำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสระแดงพัฒนำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม ตำบล
โคกกระเบื้อง อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสระไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยำง เชื่อม ตำบล
ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสำมัคคีพฒ
ั นำ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนสีมุม หมู่ที่ 1 ตำบลสีมุม เชื่อม บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 1
ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเสมำใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมำใหญ่ เชื่อม ตำบล
โนนทองหลำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทอง เชื่อม ตำบล
ห้วยยำง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
ตำบลบ้ำนเหลื่อม อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองแขม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองจิก หมู่ที 13 ตำบลตลำดไทร เชื่อม ตำบล
โนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยำวใหญ่ เชื่อม
ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองนำ หมู่ที่ 9 ตำบลพลสงครำม เชื่อม ตำบล
ขำมเฒ่ำ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนเมือง เชื่อม บ้ำน
หนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม
บ้ำนบุคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนน
แดง เชื่อมเขต อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองระหำร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยำวใหญ่ เชื่อม
ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง เชื่อม บ้ำนวะ
ยำว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้ำขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว เชื่อม ตำบล
โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทองหลำง เชื่อม
ตำบลเสมำใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมทอง เชื่อม
ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองโสมง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำรำญ อำเภอแก้ง
สนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต จังหวัดขอนแก่น
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองหญ้ำขำว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว เชื่อม
ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยำง เชื่อม
ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหัวสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนใหม่ เชื่อม ตำบลสุรนำรี
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนหินเงิ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยำวใหญ่ เชื่อม ตำบล
โนนตำเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเหล่ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคูขำด อำเภอคง เชื่อมเขต
ตำบลโนนตำเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนเหล่ำ หมู่ที 3 ตำบลจันอัด เชื่อม ตำบลด่ำนคล้ำ
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 15 ตำบลโคกกระชำย เชื่อม
ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนใหม่ซับระวิง หมู่ที่ 9 ตำบลลำเพียก เชื่อม ตำบล
ตะแบกบำน อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลอง บ้ำนอ้อยช้ำง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
เชื่อมเขต อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลอง(ช่วงที่2) บ้ำนตะเภำหนุน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองคันลุง บ้ำนศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู อำเภอ
โนนสูง เชื่อมเขต ตำบลธำรละหลอด อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองช้ำงตำย บ้ำนหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลด่ำนเกวียน
อำเภอโชคชัย เชื่อมเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองตะวันตก บ้ำนบึงปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงปรือ เชื่อม
บ้ำนไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังยำยทอง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองตำหมั่น บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง
อำเภอจักรำช เชื่อมเขต ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองทรำย บ้ำนโนนระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกระชำย
เชื่อม ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละกอ
เชื่อม ตำบลสีสุก อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีละกอ เชื่อม
ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนโนนงิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองพลวง
เชื่อม ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนโนนรังน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขำม
เชื่อม ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนละกอ หมู่ที่ 4 (คุ้มวัดป่ำสมพลวง)
ตำบลศรีละกอ เชื่อม ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต ตำบลบุพรำหมณ์ อำเภอนำดี
จังหวัดปรำจี
นบุรี
โครงกำรขุ
ดลอกคลองธรรมชำติ
บ้ำนสระจรเข้ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนไทย เชื่อม
ตำบลด่ำนจำก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักรำช
เชื่อม ตำบลหินโคน อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนหนองพลวง หมู่ที่ 8 (คุ้มบ้ำนน้อย)
ตำบลจักรำช เชื่อม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนหินมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก เชื่อม
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ บ้ำนใหม่ศรีจันทร์สินธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีละ
กอ เชื่อม ตำบลจักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองน้อย บ้ำนโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักรำช เชื่อม
ตำบลหนองพลวง อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลองบ้ำนลุงเขว้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลุงเขว้ำ อำเภอหนองบุญ
มำก เชื่อมเขต อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองมอญ บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 11ต.หนองพลวง อ.จักรำช
เชื่อมเขต ต.หนองระเวียง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองมะค่ำ บ้ำนมะค่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกระชำย เชื่อม
ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองมูลหลง บ้ำนโนนปีบ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนอุดม เชื่อม
ตำบลเมืองยำง อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองลำนำงออ บ้ำนนำงโท ห่มู่ที่ 8 ตำบลเมืองยำง
อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองลำมะหลอด บ้ำนดอนป่ำโอบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไทร
เชื่อม ตำบลบ้ำนแปรง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองลำมะหลอด บ้ำนแปรงใหม่พฒ
ั นำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำน
แปรง เชื่อม ตำบลหนองไทร อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองลำมะหลอด บ้ำนหนองเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนแปรง
อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต ตำบลหนองบัวโคก อำเภอ
จัตุรัส จังหวัดลอกคลองล
ดชัยภูมิ ำมะหลอด บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไทร
โครงกำรขุ
อำเภอด่ำนขุนทด เชื่อมเขต ตำบลมำบกรำด อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครรำชสีมดำลอกคลองลำลวก บ้ำนโคกพัฒนำ หมู่ที่ 9 ตำบลตะแบกบำน
โครงกำรขุ
เชื่อม ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองวังมะนำว บ้ำนโนนทองหลำงหมู่ที่ 12 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ เชื่อม บ้ำนโนนแหน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพำรักษ์
จัโครงกำรขุ
งหวัดนครรำชสี
มำ งน้ำ บ้ำนหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลท่ำลำด อำเภอ
ดลอกคลองส่
ชุมพวง เชื่อมเขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองส้มเสี้ยว บ้ำนสระพรวน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนชมพู
เชื่อม ตำบลหลุมข้ำว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองสระเพลง บ้ำนพลสงครำม หมู่ที่ 2 ตำบลพลสงครำม
อำเภอโนนสูง เชื่อมเขต ตำบลเมืองนำท อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรขุมดำลอกคลองสวำยสอ บ้ำนหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ต.คลองเมือง
เชื่อม ต.หนองขำม อ.จักรำช จ.นครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองสำนักตะเคียน บ้ำนห้วยทรำย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนใหม่
เชื่อม ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองเสำเดี่ยว บ้ำนท่ำอ่ำง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำอ่ำง เชื่อม
ตำบลด่ำนเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองหงษ์ บ้ำนโนนกุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกระชำย เชื่อม
ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลองหนองชุมแสง บ้ำนซำด หมู่ที่ 10 ตำบลสีสุก เชื่อม
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองหนองซำ บ้ำนโนนตำโทน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยำง
อำเภอเมืองยำง เชื่อมเขต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองหนองศำลเจ้ำ บ้ำนพลกรังน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพัน
ชนะ เชื่อม ตำบลหนองกรำด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองห้วยยำงใต้ บ้ำนห้วยยำงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสระพระ
เชื่อม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีม่วง บ้ำนหินลับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้ำนใหม่ เชื่อม ตำบล
โคกกระชำย อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนโกรกพัฒนำ หมู่ที่ 8 - บ้ำนเจริญผล
หมู่ที่ 4 ตำบลมำบกรำด อำเภอพระทองคำ เขื่อมเขต ตำบลหนองไทร
อโครงกำรขุ
ำเภอด่ำนขุ
นทด จังหวัสดำนเขี
นครรำขสี
ดลอกคลองอี
ยว บ้มำำนถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่ำ เชือม
ตำบลพลสงครำม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนมำบกรำดพัฒนำ หมู่ที่ 2 - บ้ำน
หนองเขว้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลมำบกรำด เชื่อม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
จัโครงกำรขุ
งหวัดนครรำชสี
มำ สำนเขียว บ้ำนห้วยหุงเกลือ หมุำที่ 10 - ถึงบ้ำนกุด
ดลอกคลองอี
ตำดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง เชือม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
จัโครงกำรขุ
งหวัดนครรำชสี
มำ สำนเขียว บ้ำนดอนหวำย หมู่ที่ 14 - บ้ำนโคกสว่ำง
ดลอกคลองอี
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองค่ำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต
ตโครงกำรขุ
ำบลทองหลำง
อำเภอบ้สำำนเขี
นใหม่ยวไชยพจน์
จังหวัหมู
ดบุ่ทรี่ ีร10ัมย์ตำบลสำพะเนียง
ดลอกคลองอี
บ้ำนโนนไผ่
อำเภอโนนแดง เชื่อมเขต อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนโนนสง่ำ หมู่ที่ 5 - บ้ำนกุดไผ่ หมุำที่ 8
ตำบลทัพรั้ง เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนโนนเสมำ หมู่ที่ 3 ตำบลหินโคน
อำเภอจักรำช เชื่อมเขต บ้ำนเมืองรัง หมู่ที่ 3 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วย
แถลง
จังหวัดลอกคลองอี
ดนครรำชสีมสำำนเขียว บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอ
โครงกำรขุ
สีดำ เชื่อมเขต ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองตำดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
ตำดใหญ่ อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลหนองหว้ำ อำเภอบัวลำย จังหวัด
นครรำชสีมดำลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ต.คลองเมือง อ.
โครงกำรขุ
จักรำช จ.นครรำชสีมำ เชื่อมเขต จ.บุรีรัมย์
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียว บ้ำนหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนองเข
ว้ำ หมู่ที่ 5 - บ้ำนมำบกรำดพัฒนำ หมู่ที่ 2 ตำบลมำบกรำด เชื่อม ตำบล
สระพระ
ำ จัยงวหวับ้ำดนหั
นครรำชสี
ำ ่ที่ 6 ตำบลหินโคน
โครงกำรขุอดำเภอพระทองค
ลอกคลองอีสำนเขี
วละเลิงมหมู
อำเภอจักรำช เชื่อมเขต บ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 6 ตำบลหินดำด อำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียววังอีหมู บ้ำนขมำดไพร หมู่ที่ 2 ตำบลสระ
พระ เชื่อม ตำบลมำบกรำด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกคลองอีสำนเขียวห้วยจักรำช บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบล
สระพระ เชื่อม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำเชียงไกร บ้ำนดอนตำแย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนวัง เชื่อม
ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนม่วงทองพัฒนำ หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียน เชื่อม
ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก เชื่อม ตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนดอนโก่ย หมู่ที่ 10 ตำบลสีดำ เชื่อม ตำบล
หนองตำดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลสีดำ เชื่อม ตำบลหนองตำด
ใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำดใหญ่ อำเภอสี
ดำ เชื่อมเขต ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีดำ เชื่อม ตำบลโพนทอง
อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนโนนซำด หมู่ที่ 8 ตำบลสำมเมือง เชื่อม ตำบล
โพนทอง อำเภอสีดำ
จังหวัดนครรำชสี
ำ วย บ้ำนโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ
โครงกำรขุ
ดลอกลมำห้
เชื่อมเขต ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตำดใหญ่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหญ้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสีดำ อำเภอสีดำ เชื่อมเขต
ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหนองเทียมพัฒนำ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตำดใหญ่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลหนองหว้ำ อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตูม เชื่อม ตำบล
ตลำดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลกระทุ่มรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหัวนำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำดใหญ่ อำเภอสี
ดำ เชื่อมเขต ตำบลกระทุ่มรำย อำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหัวบึง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล เชื่อม ตำบลสีสุก
อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดำ เชื่อม ตำบลหนองตำด
ใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วย บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนไทย เชื่อม ตำบลสำย
ออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยกลำง บ้ำนเมืองสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตำดใหญ่
เชื่อม ตำบลสีดำ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยขี้ตุ่น บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยคลองอีสำนเขียว บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยค้ำงพลู บ้ำนค้ำงพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำงพลู เชื่อม
ตำบลบ้ำนวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยชันโพรง บ้ำนแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนน
ไทย เชื่อมเขต ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยดอนเต็ง บ้ำนดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำดใหญ่
เชื่อม ตำบลสีดำ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยทรำย บ้ำนโสกนกเต็น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตำดใหญ่
อำเภอสีดำ เชื่อมเขต บ้ำนหันห้วยทรำย หมู่ที่ 1 ตำบลหันห้วยทรำย อำเภอ
ประทำยจั
ดนครรำชสี
มำ
โครงกำรขุงดหวั
ลอกล
ำห้วยธรรมชำติ
บ้ำนโกรกพัฒนำ หมู่ที่ 8 ตำบลมำบ
กรำด เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนโกรกมะขำมป้อม หมูำที่ ่ 19 ตำบล
ทัพรั้ง เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนโค้งสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ เชื่อม ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลมำบกรำด
เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนชำยพะเนำว์ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม
เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนบึงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลพังเทียม
เชื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนสระพระ หมู่ที่ 3 ตำบลสระพระ
เชื่อม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ

493,700

0

0

0

0 %

0

493,000

0

0

0

0 %

0

496,000

0

0

0

0 %

0

495,800

0

0

0

0 %

0

493,000

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

492,800

0

0

0

0 %

0

495,500

0

0

0

0 %

0

496,200

0

0

0

0 %

0

496,300

0

0

0

0 %

0

492,900

0

0

0

0 %

0

495,500

0

0

0

0 %

0

495,600

0

0

0

0 %

0

495,800

0

0

0

0 %

0

496,500

0

0

0

0 %

0

495,800

0

0

0

0 %

0

494,700

0

0

0

0 %

0

495,200

0

0

0

0 %

0

186

โครงกำรขุดลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรขุมดำลอกลำห้วยธรรมชำติ บ้ำนโนนหินขำว หมู่ที่ 9 ตำบลค้ำงพลู
เชื่อม ตำบลบ้ำนวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยน้อย บ้ำนสำมเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลสำมเมือง อำเภอสี
ดำ เชื่อมเขต ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยน้ำลึก บ้ำนซับพลู หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอด่ำน
ขุนทด เชื่อมเขต ตำบลหนองแวง อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยเมืองตะเภำ บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 10 ตำบลโนน
ประดู่ อำเภอสีดำ เชื่อมเขต ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรขุมดำลอกลำห้วยยำง บ้ำนตะกุดขอน หมู่ที่ 9 ตำบลสำมเมือง เชื่อม
ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยยำง บ้ำนโนนกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสำมเมือง เชื่อม
ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำจังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยยำง บ้ำนแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลสำมเมือง อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยแยะ บ้ำนหญ้ำคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนำงรำ อำเภอ
ประทำย เชื่อมเขต ตำบลกระชอน อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยลำทองหลำง บ้ำนทองหลำงใหญ่ หมู่ที่ 2 - บ้ำนโนน
สะอำด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ เชื่อม ตำบลโพนทอง อำเภอสีดำ จังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรขุมดำลอกลำห้วยลำไย บ้ำนห้วยสำมขำ หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอ
พระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยลึก บ้ำนตำเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ เชื่อม ตำบล
จักรำช อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยสะแบง บ้ำนดอนสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำดใหญ่
เชื่อม ตำบลสีดำ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยสำโรง บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสี
ดำ เชื่อมเขต ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยเสว บ้ำนเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยแสง บ้ำนเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดำ
เชื่อมเขต ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยหนองกะนอน บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบล
คลองเมือง เชื่อม ตำบลสีสุก อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยหวำย บ้ำนหนองนำดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม เชื่อม
บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลตลำดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
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โครงกำรขุดลอกลำห้วยหินแห่ บ้ำนหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดำ เชื่อม ตำบล
หนองตำดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม
อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลสำยออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนหนองไทรหมู่ที่ 4 ตำบลสระพระ
เชื่อมเขต ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ตำบลพังเทียม
อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต บ้ำนสระตอง หมู่ที่ 9 ตำบลสำยออ อำเภอโนน
ไทย
จังหวัดลอกล
นครรำชสี
โครงกำรขุ
ำห้วมยอีำ สำนเขียวดอนตำล บ้ำนสระตำล หมู่ที่ 15 ตำบลพัง
เทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลสำยออ อำเภอโนนไทยจังหวัด
นครรำชสี
โครงกำรขุมดำลอกลำห้วยอีสำนเขียวเดิ่นตะเคียน บ้ำนทำนบพัฒนำใต้ หมู่ที่ 12
ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุดลอกลำห้วยอีสำนเขียวทำมทองหลำงบ้ำนหนองหอย หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครรำชสี
ำ วยอีสำนเขียวหนองโพธิ์ บ้ำนถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบล
โครงกำรขุ
ดลอกลมำห้
หนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทยจังหวัด
นครรำชสีมดำลอกหนองมือหัก บ้ำนดอนลำดวน หมู่ที่ 10 ตำบลประสุข เชื่อม
โครงกำรขุ
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลอกหนองสรวง บ้ำนยำง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพวง เชื่อม ตำบล
หนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขุดลำห้วยสำมขำ บ้ำนเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทั้พรั้ง อำเภอพระ
ทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขตอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุดลำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนตลุกชั่งโค หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอ
พระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต ตำบลหนองตอ อำเภอจัตุรัส
จัโครงกำรขุ
งหวัดชัยภูดมลิ ำห้วยอีสำนเขียว บ้ำนพระงำม หมู่ที่ 14 - บ้ำนทำนบพัฒนำใต้
หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต
อำเภอจัตดุรัสลำห้
จังวหวั
ยภูมยิ ว บ้ำนหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง
โครงกำรขุ
ยอีดสชัำนเขี
หอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ เชื่อมเขต อำเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

494,700

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

495,400

0

0

0

0 %

0

495,000

0

0

0

0 %

0

495,300

0

0

0

0 %

0

494,400

0

0

0

0 %

0

494,500

0

0

0

0 %

0

494,600

0

0

0

0 %

0

495,500

0

0

0

0 %

0

495,900

0

0

0

0 %

0

494,900

0

0

0

0 %

0

493,900

0

0

0

0 %

0

494,500

0

0

0

0 %

0

494,400

0

0

0

0 %

0

149,949,500
149,949,500

0
0

0
0

0
0

0
0
0
149,949,500

13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000

0
0
0
7,175

0
0
0
5,171,725

0
0

0 %

0
0
0
4,000,000
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รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่ำชำระหนี้เงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรโครงกำรอื่น
สำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
1.ค่ำบำรุงสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
1.เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่จำเป็นต่อสุขภำพ
2. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่จำเป็นต่อสุขภำพ
2.เงินสงเครำะห์ผู้ป่วยที่ยำกไร้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
3. เงินสงเครำะห์ผู้ป่วยที่ยำกไร้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
3.ค่ำบำรุงสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
5.เงินช่วยค่ำครองชีพให้แก่ข้ำรำชกำรบำนำญ อบจ.นครรำชสีมำ
6.เงินบำเหน็จรำยเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรำยเดือนและเงินบำเหน็จตกทอด
ลูกจ้ำง
7.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
8.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่ง
เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญ (ชคบ.)
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนำญ
เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร ซึ่งจด
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

149,949,500

13,000,000

136,935

2,980,000
4,267,427.23
0
1,203,550
140,575,600
7,358,955.02
0
0
0
0
0
0
0
0

8,268,600
4,351,838
0
540,550
112,556,700
3,393,179.87
0
0
0
0
0
0
0
0

8,268,600
4,171,562.54
0
540,500
76,468,600
11,416,860.87
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
227,700
15,250,000
0
598,308
830,206.2

0
0
0
443,550
14,900,000
0
598,308
1,054,842.63

0
0
0
247,320
14,245,000
0
598,308
648,831.11

16,729,269.58
339,445.2
190,360,461.23
190,360,461.23
190,360,461.23
190,360,461.23
2,056,404,621.94

16,443,996.15
303,156
162,854,720.65
162,854,720.65
162,854,720.65
162,854,720.65
2,086,145,241.58

16,417,250.16
283,942.8
133,306,775.48
133,306,775.48
133,306,775.48
133,306,775.48
2,126,166,889.87

5,571,725

4,400,000

8,268,600
0 %
5,500,000 9.09 %
0 100 %
775,600 1.17 %
122,022,584 -18.05 %
0
0 %
0 100 %
10,000,000 -100 %
0 100 %
650,000 -100 %
0 100 %
1,560,516 -100 %
99,718 -100 %
800,398 -100 %
2,670,511 -100
47,899 -100
230,000 -100
1,000,000
0
15,650,160 2.24
0 100
900,282 -100
1,699,602 194.19

8,268,600
6,000,000
300,000
784,700
100,000,000
0
1,588,501
0
10,000,000
0
1,000,000
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
1,000,000
16,000,000
1,000,000
0
5,000,000

15,329,489 17.42 %
402,101 49.22 %
187,607,460
187,607,460
187,607,460
187,607,460
3,396,121,000

18,000,000
600,000
169,541,801
169,541,801
169,541,801
169,541,801
3,755,079,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อํา ภอ มืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,755,079,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 337,405,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 155,796,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

15,455,800 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จํานวน

2,132,300 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังวัด
พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ
ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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งินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

หน้า : 2/591

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังวัดพ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดพ.ศ
. 2557 (ฉบับที่ 2) และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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งิน ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 3/591

จํานวน

899,600 บาท

จํานวน

11,463,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดพ.ศ
. 2557 (ฉบับที่ 2) และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 4/591

รวม 140,340,700 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จํานวน 109,002,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ
พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน และ งินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบ
อัตรากําลังสามป และถือจ่ายตาม
คําสั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ของสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง
การ จ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ
สํานักการคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

1. งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือนของข้าราชการ
จํานวน 703,200 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่ง ข้า
ราชการกองการ จ้าหน้าที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ และสํานักการคลัง ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วย งินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ป็นราย ดือน
ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 849,800 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1,949,000 บาท
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กองการ จ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ และสํานักการคลัง
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
3. งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 378,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ ตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)ของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่กฏหมาย ระ บียบกําหนด ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกองการ จ้าหน้าที่
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
4. งิน พิ่มพิ ศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 18,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มพิ ศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่กฏหมายระ บียบกําหนด ของกองการ จ้าหน้าที่
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

งินประจําตําแหน่ง

จํานวน

1,141,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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1. งินประจําตําแหน่ง จํานวน 1,099,200 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับ งินประจําตําแหน่งตามที่ระ บียบกําหนด
ของกองการ จ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ สํานักการคลัง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งินประจําตําแหน่งประ ภทวิชาชีพ ฉพาะ
จํานวน 42,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่ง ประ ภทวิชาชีพ ฉพาะด้านนิติการ ต้อง ป็นผู้
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง และได้รับ
ประกาศนียบัตร นติบัณฑิตไทย
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (ก.จ.จ.) รื่อง หลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประ ภทวิชาชีพ ฉพาะและ
ประ ภท ชี่ยวชาญ ฉพาะ ( พิ่ม ติม) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
นครราชสีมา
รื่อง หลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 16)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มษายน 2559
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน.จังหวัด
นครราชสีมา พร้อม งินปรับปรุงค่าจ้าง
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

จํานวน

306,300 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

26,706,800 บาท

1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 26,097,600 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ
จํานวน 609,200 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ
(สํานักปลัด)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

1,235,000 บาท

งินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบพระราชบัญญัติ ระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งบดาเนินงาน

รวม 178,020,300 บาท
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิด จํานวน 300,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ ท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละ มิด
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบหนังสือการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38
ลว. 28 มษายน 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158
ลว 20 มษายน 2559
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.4/ว 2733
ลว. 27 มษายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจําป) จํานวน 70,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม
-กฎหมายและระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
วง งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
3.ค่าตอบแทนการประชุมสอบสวนทางวินัย จํานวน 50,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการประชุมสอบสวนทางวินัย

หน้า : 8/591

รวม

71,780,000 บาท

จํานวน

70,450,000 บาท
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สําหรับการประชุม พื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติการประชุม
พื่อมีมติพยาน หลักฐาน มีน้ําหนักพอสนับสนุนสําหรับข้อกล่าวหาหรือไม่หรือ
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าย งินสมนาคุณกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
4.ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประ มินผลงานวิชาการฯผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 จํานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประ มินผลงาน
วิชาการยก ว้นกรรมการที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการประ มิน
ดังกล่าวมิให้ บิกจ่ายค่าตอบแทน
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 138
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

ค่า บี้ยประชุม
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และคณะกรรมการต่างๆ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ พ.ศ.2559
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 600,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 100,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ 500,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย

หน้า : 10/591

จํานวน

1,300,000 บาท

รวม 100,240,300 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
01. ค่าจ้าง หมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนี่ง
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายจ้าง หมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่น จ้าง หมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด จ้าง หมาขนย้ายสิ่งของ
ต่าง ๆ การจ้าง ก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถาง
ป่า การจ้าง หมาอื่น ๆ ฯลฯ
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 256
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

2,350,000 บาท
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02. ค่าบอกรับวารสาร

หน้า : 11/591

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวารสาร อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ ที่ ป็นข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม/สํา นา อกสาร/ปกรายงานกิจกรรมของ
สํานักปลัดฯ
พื่อจ่าย ป็น ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม/สํา นา อกสาร/ปกรายงาน
กิจกรรม ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.ค่าบอกรับวารสาร

หน้า : 12/591

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวารสาร อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ ที่ ป็นข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04. ค่าล้างอัดขยายภาพ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการล้างอัด ขยายภาพ ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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05. การทํานิติกรรมค่าธรรม นียมต่างๆ

หน้า : 13/591

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรม นียมต่าง ๆ ในกรณีจํา ป็น
ต้องชําระหรือดํา นินการตามระ บียบกฎหมายของทางราชการ ช่น คดี
ความ ด้านการจดทะ บียน และทะ บียนยานพาหนะ ของทางราชการ และ
ดํา นินการด้านทรัพย์สินราชการ
ป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
06. ค่าประสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08. ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวีดี ผยแพร่ผลงาน

หน้า : 14/591

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ/ดีวีดี ผยแพร่ผลงานกิจกรรม
ประจําปของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
09. ค่าจัดทําหนังสือคู่มือระ บียบกฎหมายที่ กี่ยวข้องกับการประชุมสภา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทําแฟ้ม และจัดทําคู่มือระ บียบกฎหมายที่ กี่ยวข้อง
กับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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10. ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/กรอบโครงสร้างและผลงานกิจกรรม

หน้า : 15/591

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

1,670,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/กรอบโครงสร้าง
บุคลากรของกองและผลงานกิจกรรมต่างๆของกองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กี่ยวกับการ ลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ อกสารประชา
สัมพันธ์ ระ บียบ คู่มือกฎหมาย กี่ยวกับ
การ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงาน/การประ มินองค์กร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทําหรือจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการประ มิน
องค์กร/ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม ประกอบ ล่ม/สํา นา อกสาร/ปกรายงาน
กิจกรรม ของกองการ จ้าหน้าที่
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา จํานวน 500,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา
โครงการหรือกิจกรรมที่ กี่ยว นื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
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พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง
กรม หรือจังหวัด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.ค่ารับรอง จํานวน 900,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ช่น ค่าอาหาร ค่า
ครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์ อกสาร ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจํา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการรับรอง
พื่อ ป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิ ทศงาน ตรวจ
งาน หรือ ยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ของส่วนราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.ค่า ลี้ยงรับรอง จํานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง
ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.ค่า ลี้ยงรับรอง
จํานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการ
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ประชุม ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.ค่า ลี้ยงรับรอง
จํานวน 50,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
6.ค่า ลี้ยงรับรอง
จํานวน 20,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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หน้า : 18/591

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะกรรมการประจําสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือ ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการและฝึกอบรมที่
ส่วนราชการอื่น ป็นผู้จัดฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 200,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 200,000 บาท

จํานวน

1,500,000 บาท
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02.โครงการผลิตและ ผยแพร่วารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 19/591

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตและ ผยแพร่วารสาร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก กณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1496 ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03.โครงการประชาสัมพันธ์ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครราชสีมา ผ่านสื่อวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อวิทยุ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก กณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1501 ลําดับที่ 54
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

300,000 บาท
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04.โครงการส่ง สริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า : 20/591

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง สริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแก้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3ว 6046
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
05.โครงการปลุกจิตสํานึก ทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการฝึกอบรม ชิง
ปฏิบัติหัวข้อ”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ สริมสร้าง
การทํางาน ป็นทีม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกจิตสํานึก ทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อ สริมสร้างอุดมการณ์
รักชาติและ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หน้า : 21/591

06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน จํานวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป งบประมาณ 2563

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ 2563
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
07.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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08.ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ ลือกตั้งสั่งให้มีการ ลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่นๆ)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การ ลือกตั้งสั่งให้มีการ ลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ ช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการ ลือกตั้ง อนุกรรมการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบคณะกรรมการการ ลือกตั้งว่าด้วยการ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข พิ่ม ติม
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ ลือกตั้งที่ ลต 0302/5852
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3637
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 22/591

70,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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09.โครงการอบรมให้ความรู้ความ ข้าใจ กี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของผู้ดํารง จํานวน
ตําแหน่งทางการ มือง “หลักสูตร การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ มือง”

หน้า : 23/591

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ความ ข้าใจ กี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ มือง ช่น การจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ กี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ มือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็นในโครงการ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และ จํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “หลักสูตร ศรษฐกิจพอ พียงสําหรับ
นักการ มือง”
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก อบจ. ลขานุการนายก อบจ.
ที่ปรึกษานายก อบจ. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่ กี่ยวข้อง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็นในโครงการ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

530,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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11.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุม สมาพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภาคตะวันออก ฉียง หนือ

หน้า : 24/591

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุม
สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออก ฉียง หนือ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการ สริมสร้างความ ข้มแข็ง
ด้านประชาธิปไตยให้แก่ผู้นําชุมชน ผู้นํา ยาวชน และประชาชนทั่วไป
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1460 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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13.โครงการประ มินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 25/591

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการประ มินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา รื่อง กําหนดหลัก กณฑ์ งื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําป สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนสําหรับโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามแผนการฝึก
อบรม
ของ กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น หรือค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
แลก ปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางาน
ทั้งนี้ ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
ป็นไปตาม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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15.โครงการอบรมหลักสูตร ทคนิคและหลัก กณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้อง จํานวน
ถิ่นระบบแท่งและความก้าวหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหลักสูตร ทคนิค
และหลัก กณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง
และความก้าวหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร
ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสารสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ
พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยนประสบการณ์
ในการทํางาน ทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตร
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 26/591

428,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไป
กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร
ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสารสําหรับ ผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ
พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยนประสบการณ์
ในการทํางานทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 27/591

จํานวน

1,789,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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17.โครงการฝึกอบรมการ สริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการ สริมสร้างและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับ
จ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสาร
สําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
แลก ปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้ ป็นไปตามหลักสูตร
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 28/591

จํานวน

321,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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18.โครงการปฐมนิ ทศและพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิ ทศและพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร
ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสารสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ
พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยนประสบการณ์
ในการทํางานทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 29/591

จํานวน

80,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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19.โครงการฝึกอบรมการ สริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการ สริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม สําหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ
อกสารสําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ พื่อส่ง สริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน
ทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 30/591

จํานวน

412,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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20.โครงการอบรมให้ความรู้ รื่องการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนว จํานวน
ใหม่ พื่อมุ่ง น้นผลสัมฤทธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ รื่องการจัดการ
ความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ พื่อมุ่ง น้นผลสัมฤทธิ์
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ
ผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสาร
สําหรับผู้ ข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการ พื่อส่ง สริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน
ทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

หน้า : 31/591

130,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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21.โครงการสัมมนา ชิงปฏิบัติการ พื่อส่ง สริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรม จํานวน
คําสอนทางพระพุทธศาสนา พื่อการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า : 32/591

308,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนา ชิงปฏิบัติการ พื่อส่ง สริม
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
พื่อการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สําหรับจ่าย
ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการ ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้ ข้ารับ
การฝึกอบรม ค่ากระ ป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ อกสารสําหรับผู้ ข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับ
การดํา นินการ พื่อส่ง สริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน
ทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
22.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการ รียนรู้ในสังกัด อบจ.นม.ให้ได้ จํานวน
มาตรฐานตาม กณฑ์คุณภาพการศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
8 กลุ่มสาระการ รียนรู้ในสังกัด อบจ.นม.ให้ได้มาตรฐานตาม กณฑ์
คุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่

7,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:44
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23.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงาน
จ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

หน้า : 33/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการดํา นินการ ช่น ค่าอาหารและ ครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ ในการสอบแข่งขัน สอบคัด ลือก การคัด ลือก
ประ มินผลงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวกับการดํา นินการสรรหาฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
24.โครงการอบรมงานด้านการ งิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมงานด้านการ งิน บัญชี พัสดุ
และทรัพย์สินโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสัง ขป ช่น จัดทํารูป ล่ม อกสารคู่มือ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
ค่ากระ ป๋า อกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ช่าที่พัก
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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หน้า : 34/591

25. โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม จํานวน
ประ มินผลการควบคุมภายใน ตามหลัก กณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลัก กณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการติดตามประ มินผลการควบคุมภายใน
ตามระ บียบคณะกรรมการตรวจ งินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน การ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น จัดทํารูป ล่ม อกสารคู่มือ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน ค่ากระ ป๋า อกสาร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ วิทยากร
ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 50,000 บาท

จํานวน

1,250,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษ
ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร ก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ทป
กาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ ทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 600,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 150,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ 800,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 บาท

หน้า : 35/591

รวม

5,500,000 บาท

จํานวน

1,650,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ฟวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน
ซิล ตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีส ตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอม ดน ซอร์ ขาหลอดฟลูออ รส ซนซ์ บรก กอร์ สาย
อากาศหรือ สาอากาศสําหรับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 36/591

จํานวน

100,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา ที่
นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่
ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 530,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 30,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท

หน้า : 37/591

จํานวน

600,000 บาท
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

หน้า : 38/591

จํานวน

1,900,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,500,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 100,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 100,000 บาท

วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น คียว สปริง กลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน(สํา ร็จรูป) กระซัง ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา
น้ํา ชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ พาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
( ช่น ใบมีด ชือก)ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ
กล้องและระวิงใส่ฟล์มภาพยนตร์ ครื่องกรอ ทป ลนซ์ซูม
กระ ป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น พู่กัน สี กระดาษ ขียนโปส ตอร์ ฟล์ม ม
มโมรีการ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึก สียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ ทป,แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 39/591

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) มน
บอร์ด (Main Board) มมโมรี่ซิป
(MeMory Chip) ช่น RAM คัตซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตซิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิ ล็กทรอนิกส์ (Card)
ช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Casd, Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 650,000 บาท
2.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000 บาท
3.กองการ จ้าหน้าที่ จํานวน 300,000 บาท
4.หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 50,000 บาท

หน้า : 40/591

จํานวน

1,100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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หน้า : 41/591

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

500,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จํานวน

500,000 บาท

รวม

3,588,200 บาท

รวม

1,938,200 บาท

จํานวน

16,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าไปรษณีย์ โทร ลข และสื่อสารอื่นๆ ของทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01.ตู้ หล็กแบบ 2 บาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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02. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา

หน้า : 42/591

จํานวน

360,000 บาท

จํานวน

22,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล
ชนิด ขาว-ดํา ความ ร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 180,000
บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

03.ตู้ ก็บ อกสารกระจกบาน ลื่อน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อกสารกระจกบาน ลื่อน
จํานวน 3 ตู้ๆละ 7,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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04. ก้าอี้ผู้บริหาร

หน้า : 43/591

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

30,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 3 ตัวๆ ละ 14,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
05. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 30,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.ถังน้ําแบบส ตน ลส

หน้า : 44/591

จํานวน

18,100 บาท

จํานวน

18,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อถังน้ํา แบบส ตน ลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 1
ใบๆ ละ 18,100 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
07.ถังน้ําแบบไฟ บอร์กลาส
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อถังน้ํา แบบไฟ บอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500
ลิตร จํานวน 2 ใบๆละ 9,300 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08. ก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ท้าวแขน

หน้า : 45/591

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

13,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ท้าวแขน
จํานวน 18 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

09.โต๊ะทํางาน หล็ก 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน หล็ก 4 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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10. ก้าอี้แถวนั่งรอผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง

หน้า : 46/591

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

6,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ก้าอี้แถวนั่งรอผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง จํานวน 20 ชุดๆละ 6,000
บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) หน้า 1682 ลําดับที่ 149
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. ก้าอี้ หล็กบุนวม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ หล็กบุนวม จํานวน 10 ตัวๆละ 650 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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12.ตู้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

หน้า : 47/591

จํานวน

31,600 บาท

จํานวน

4,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ๆละ
7,900 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
13.ตู้ หล็ก ก็บ อกสารบาน ลื่อนทึบ 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อกสารบานทึบ จํานวน 1 ตู้ๆละ 4,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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14. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

หน้า : 48/591

จํานวน

97,200 บาท

จํานวน

30,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 ครื่องๆละ 32,400 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1 ครื่องๆละ
30,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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16.ตู้ หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

หน้า : 49/591

จํานวน

31,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ๆละ 7,900 บาทโดย
มีคุณลักษณะ ฉพาะสัง ขป ดังนี้
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17.ตู้ ก็บ อกสารแบบกระจกบาน ลื่อน ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ก็บ อกสารแบบกระจกบาน ลื่อน ขนาด 4
ฟุต จํานวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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18. ก้าอี้สํานักงาน

หน้า : 50/591

จํานวน

75,600 บาท

จํานวน

12,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้สํานักงาน หมุนได้รอบตัวมีท้าวแขนหุ้ม บาะ
ล้อ ลื่อนปรับระดับสูง-ต่ําได้ด้วยโช้ค จํานวน 18 ตัวๆละ 4,200 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19. ก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
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หน้า : 51/591

20. ครื่องพิมพ์สํา นาระบบดิจิตอล ความละ อียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์สํา นาระบบดิจิตอล
ความละ อียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว
จํานวน 1 ครื่องๆละ 180,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
21. ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

จํานวน

64,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ครื่องๆละ 32,400 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
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หน้า : 52/591

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

จํานวน

56,000 บาท

จํานวน

62,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
จํานวน 1 คันๆละ 56,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
1. ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,500 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง ๆละ
62,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

หน้า : 53/591

จํานวน

19,600 บาท

จํานวน

75,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบSmart TV ระดับความละ อียดจอภาพ 1920?1080 พิก ซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 ครื่องๆละ 19,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.กล้องบันทึกภาพนิ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัวๆละ 75,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หน้า : 54/591

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.ตู้ ย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

จํานวน

14,700 บาท

จํานวน

9,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ ย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู้ๆละ 14,700 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 ตัวๆละ 9,500
บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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3.ปั้มน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์

หน้า : 55/591

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

238,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ําอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์
จํานวน 2 ครื่องๆละ 15,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
01.คอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 14 ครื่องๆ ละ 17,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

245

02.คอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

หน้า : 56/591

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

28,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 30,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 11 ครื่องๆ ละ 2,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หน้า : 57/591

04. ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank จํานวน
Printer)

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 3 ครื่องๆ ละ 8,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
05. ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 4,300 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

8,600 บาท
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06. ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

หน้า : 58/591

จํานวน

37,500 บาท

จํานวน

57,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 15 ครื่องๆ ละ 2,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่อง
คอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 2 ครื่องๆละ 2,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน้า : 59/591

จํานวน

5,200 บาท

รวม

1,650,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบสํานักงานศูนย์ประสานงานอํา ภอชุมพวง
ตําบลชุมพวง อํา ภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบสํานักงานศูนย์ประสานงาน
อํา ภอชุมพวง ตําบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดความยาว 120 มตร สูง 1.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2.โครงการก่อสร้างห้อง ก็บของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําอํา ภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างห้อง ก็บของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําอํา ภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกว้าง 4 มตร ยาว 8 มตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
32 ตร.ม. ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.โครงการก่อสร้างอาคาร ก็บวัสดุและที่จอดรถด้านหลังอาคารสํานักงานศูนย์
ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอํา ภอด่านขุนทด

หน้า : 60/591

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างอาคาร ก็บวัสดุและที่จอดรถด้านหลังอาคาร
สํานักงานศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําอํา ภอด่านขุนทด ขนาดกว้าง 8 มตร ยาว 12 มตร
(ลายละ อียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสํานักงานศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วน จํานวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําอํา ภอ มืองยาง
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบอาคารสํานักงานศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอํา ภอ มืองยาง
ความยาว 63 มตร ความสูง 2.10 มตร (ตามแบบและราย
ละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

500,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองแผนและงบประมาณ และศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
ค่าใช้สอย

หน้า : 61/591

รวม

14,238,510 บาท

รวม

13,997,020 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม

7,747,020 บาท

จํานวน

600,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม
/สํา นาหนังสือ/คู่มือ/ อกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการที่ กี่ยวข้อง/การจัดทําผลการติดตามและ
ประ มินผล/แผนพัฒนา อบจ./แผนพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนดํา นินงาน/
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ อกสารประกอบ
การจัดทํางบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ์
การ ผยแพร่ต่อสาธารณชน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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หน้า : 62/591

2. ค่าบอกรับวารสาร

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวารสาร อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ
บันทึกต่างๆ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
3. ค่าธรรม นียมต่างๆ

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่าง ๆ ช่น ค่าตรวจสอบรังสี ,
ค่าใบอนุญาต ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- พระราชบัญญัติพลังงานนิว คลียร์ พื่อสันติ พ.ศ. 2559
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง กําหนด งื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต
และการดํา นินการ กี่ยวกับวัสดุนิว คลียร์พิ ศษ วัสดุต้นกําลัง
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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4. ค่าจ้าง หมาบริการบุคคลภายนอก
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก
ให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่น จ้าง หมากําจัดปลวก,
จ้าง หมาทําความสะอาด, จ้างดูแลตกแต่ง และปรับปรุงสวน,
จ้าง หมาดูแลระบบไฟฟ้า,จ้าง หมาดูแลระบบคอมพิว ตอร์,
จ้าง จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน
ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
และจ้าง หมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 รื่อง การกําหนดอัตรา งิน ดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 63/591

จํานวน

2,000,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

หน้า : 64/591

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ค่า ลี้ยงรับรอง
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
และอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการใน
หรือนอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่า ช่าที่พัก ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น นื่องในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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02.โครงการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563

หน้า : 65/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการติดตาม
และประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1508 ลําดับที่ 61
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
03.โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหาร จํานวน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตามประ มินผลแผนงานโครงการ ประจําป
พ.ศ.2563
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรม
ชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ด้านการติดตามประ มินผลแผนงานโครงการ
ประจําป พ.ศ. 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหาว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

500,000 บาท

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

255

04.ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้าง หมาจัดทําสํา นาพร้อมประกอบ ล่ม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1524 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 66/591

จํานวน

380,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

256

05.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข ทบทวน ปลี่ยนแปลง
และ พิ่ม ติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับแก้ไข ทบทวน ปลี่ยนแปลง และ พิ่ม ติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่า ดินทางไปราชการ
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจ้าง หมาจัดทําสํา นาพร้อมประกอบ ล่ม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1525 ลําดับที่ 76
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 67/591

จํานวน

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

257

06.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดํา นินงาน ฉบับประจําป และฉบับ
แก้ไข/ ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดํา นินงาน
ฉบับประจําป และฉบับแก้ไข/ ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่า ดินทางไปราชการ
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจ้าง หมาจัดทําสํา นาพร้อมประกอบ ล่ม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1526 ลําดับที่ 77
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 68/591

จํานวน

250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

258

07.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ มือง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอ มืองนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1549 ลําดับที่ 100
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 69/591

จํานวน

83,080 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

259

08.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอแก้งสนามนาง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอแก้งสนามนาง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1527 ลําดับที่ 78
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 70/591

จํานวน

17,280 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

260

09.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอขามทะ ลสอ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอขามทะ ลสอ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1528 ลําดับที่ 79
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 71/591

จํานวน

18,540 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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10.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอขามสะแกแสง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอขามสะแกแสง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1529 ลําดับที่ 80
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 72/591

จํานวน

25,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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11.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอคง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อํา ภอคง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1530 ลําดับที่ 81
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 73/591

จํานวน

27,220 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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12.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอครบุรี
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอครบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1531 ลําดับที่ 82
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 74/591

จํานวน

33,660 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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13.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอจักราช
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอจักราช โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1532 ลําดับที่ 83
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 75/591

จํานวน

25,120 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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14.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ ฉลิมพระ กียรติ จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอ ฉลิมพระ กียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1533 ลําดับที่ 84
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 76/591

20,080 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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15.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอชุมพวง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอชุมพวง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1534 ลําดับที่ 85
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 77/591

จํานวน

25,820 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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16.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอโชคชัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอโชคชัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1535 ลําดับที่ 86
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 78/591

จํานวน

30,160 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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17.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอด่านขุนทด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอด่านขุนทด
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1536 ลําดับที่ 87
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 79/591

จํานวน

36,180 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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18.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ ทพารักษ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอ ทพารักษ์
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1537 ลําดับที่ 88
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 80/591

จํานวน

15,880 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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19.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอโนนแดง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอโนนแดง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1538 ลําดับที่ 89
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 81/591

จํานวน

19,240 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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20.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอโนนไทย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอโนนไทย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1539 ลําดับที่ 90
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 82/591

จํานวน

29,180 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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21.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอโนนสูง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอโนนสูง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1540 ลําดับที่ 91
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 83/591

จํานวน

41,220 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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22.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอบัวลาย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอบัวลาย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทึ่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1541 ลําดับที่ 92
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 84/591

จํานวน

17,980 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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23.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอบัวใหญ่
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอบัวใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1542 ลําดับที่ 93
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 85/591

จํานวน

29,320 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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24.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอบ้าน หลื่อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอบ้าน หลื่อม
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1543 ลําดับที่ 94
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 86/591

จํานวน

16,440 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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25.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอปักธงชัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอปักธงชัย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1545 ลําดับที่ 96
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 87/591

จํานวน

40,380 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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26.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอประทาย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอประทาย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1544 ลําดับที่ 95
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 88/591

จํานวน

30,160 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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27.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอปากช่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอปากช่อง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี หน้าที่ 1546
ลําดับที่ 97
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 89/591

จํานวน

32,260 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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28.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอพิมาย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอพิมาย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี หน้าที่ 1548 ลําดับที่ 99
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 90/591

จํานวน

32,680 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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29.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอพระทองคํา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอพระทองคํา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1547 ลําดับที่ 98
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 91/591

จํานวน

17,420 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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30.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ มืองยาง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอ มืองยาง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1550 ลําดับที่ 101
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 92/591

จํานวน

16,160 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

282

31.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอลําทะ มนชัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอลําทะ มนชัย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1551 ลําดับที่ 102
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 93/591

จํานวน

17,420 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

283

32.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอวังน้ํา ขียว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอวังน้ํา ขียว
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี ฉพาะ จาะจง
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1552 ลําดับที่ 103
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 94/591

จํานวน

19,380 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

284

33.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอสูง นิน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอสูง นิน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1555 ลําดับที่ 106
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 95/591

จํานวน

28,760 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

285

34.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอสีคิ้ว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอสีคิ้ว
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1553 ลําดับที่ 104
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 96/591

จํานวน

33,520 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

286

35.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอสีดา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอสีดา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1554 ลําดับที่ 105
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 97/591

จํานวน

20,360 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

287

36.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ สิงสาง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอ สิงสาง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1556 ลําดับที่ 107
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 98/591

จํานวน

23,440 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

288

37.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอหนองบุญมาก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอ
หนองบุญมาก
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1557 ลําดับที่ 108
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 99/591

จํานวน

24,280 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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38.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอํา ภอห้วยแถลง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับอํา ภอห้วยแถลง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1558 ลําดับที่ 109
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 100/591

จํานวน

31,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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39.ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสัด จํานวน
ส่วนระดับจังหวัด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าจ้างจัดทํา อกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงกําหนดวง งินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี ฉพาะ จาะจง พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้าที่ 1559 ลําดับที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 101/591

368,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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40. โครงการปรับปรุง ครือข่ายอิน ตอร์ น็ตภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ครือข่ายอิน ตอร์ น็ต
ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์ดาราศาสตร์
ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ช่น ติดตั้งสัญญาณ Internet สําหรับหน่วยงานย่อย 58 โรง รียน
32 ศูนย์ 15 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 5
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด กี่ยวกับคอมพิว ตอร์
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
41.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ช่น จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
คลื่อนที่/ถาวร ในและนอกสถานที่ ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนา ประ พณี
และวันสําคัญต่างๆ ที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1511 ลําดับที่ 63
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 102/591

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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หน้า : 103/591

42.โครงการฝึกอบรม/สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ด้านดาราศาสตร์ และวิทยา จํานวน
ศาสตร์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หรือ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก ปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้ ป็นไปตามหลักสูตรที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด หรือหน่วยงานภายนอก
ที่มีความรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กําหนด
สําหรับนัก รียน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการ
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

235,000 บาท

1,100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมของกองแผนและงบประมาณ
จํานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
ของกองแผนและงบประมาณ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมของศูนย์ดาราศาสตร์ฯ
จํานวน 500,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
3. ค่าจ้าง หมาบริการซ่อมแซมบํารุงรักษา ครื่องฉายดาว
และอุปกรณ์ห้องฉายดาวของศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา จํานวน 500,000 บาท

หน้า : 104/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง หมาบริการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ครื่องฉายดาวและอุปกรณ์ห้องฉายดาวของศูนย์ดาราศาสตร์
ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 105/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

295

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก
ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด
หล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปด
ประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ แผ่น
ป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ ทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ผ้าสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1. กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 400,000 บาท
2. ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

หน้า : 106/591

รวม

1,130,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ฟวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิต ตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
ส ตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอม ดน ซอร์ ขาหลอดฟลูออ รส ซนซ์ บรก กอร์ สาย
อากาศหรือ สาอากาศสําหรับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
ทียม
ฯลฯ
3.ประ ภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1. กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท
2. ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

หน้า : 107/591

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา ที่
นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่
ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง
ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
สําหรับ
1. กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท
2. ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติฯ จํานวน 40,000 บาท

หน้า : 108/591

จํานวน

70,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุก่อสร้าง

หน้า : 109/591

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับกองแผน
และงบประมาณ และศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน กบไสไม้ ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น น้ํามันทาไม้ ทิน นอร์ ตะปู หล็ก ส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประ ภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
จํานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
สําหรับ
1. กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท
2. ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตรสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิม
พระ กียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น คียว สปริง กลอร์ (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน (สํา ร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
พาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ช่น ใบมีด ชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 110/591

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสงอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ ทปพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์สําหรับ
คอมพิว ตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ
นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3. ประ ภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (MeMory Chip)
ช่น Ram คัตซีทฟด ดอร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse)
พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิ ล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethemet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
ป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2. หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3. ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
สําหรับ
1. กองแผนและงบประมาณ
จํานวน 300,000 บาท
2. ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ

หน้า : 111/591

จํานวน

320,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุสํารวจ

หน้า : 112/591

จํานวน

20,000 บาท

รวม

4,820,000 บาท

จํานวน

720,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ประ ภทวัสดุคงทน ช่น บันไดอลูมิ นียม ครื่องมือแกะสลัก ครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปา สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการโทรคมนาคม (Internet) สําหรับ
หน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
และห้องสมุดมีชีวิต การฝาก Server ที่ Data Center และ
ค่าต่ออายุโค มน นม www.koratpao.go.th
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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งบลงทุน

หน้า : 113/591

รวม

241,490 บาท

รวม

241,490 บาท

01. ถังน้ํา

จํานวน

18,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อถังน้ํา ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
แบบไฟ บอร์กลาส จํานวน 2 ถังๆละ 9,300 บาท
สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
02. ตู้ หล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน

55,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 10 ตู้
ตุ้ละ 5,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองแผนและงบประมาณ
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ครุภัณฑ์การ กษตร
ครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ

จํานวน

14,590 บาท

จํานวน

10,900 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์
จํานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 14,590 บาท
สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ7รอบพระชนมพรรษา
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 1 ครื่อง
ราคา ครื่องละ 10,900 บาท สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
01. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 4 ครื่อง ราคา ครื่องละ 17,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
02. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่อง
จํานวน
คอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์ โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 3,800 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

68,000 บาท

15,200 บาท
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03. ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 4 ครื่อง ราคา ครื่องละ 2,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
04. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

จํานวน

5,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 2,600 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
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05. ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank จํานวน
Printer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 8,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ
06. สแกน นอร์ สําหรับงาน ก็บ อกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสแกน นอร์ สําหรับงาน ก็บ อกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 3 จํานวน 1 ครื่อง ราคา ครื่องละ 36,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองแผนและงบประมาณ

จํานวน

8,000 บาท

36,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

36,560,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

36,010,000 บาท

รวม

21,500,000 บาท

จํานวน

11,000,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. งินค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา งินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย จ็บ
ป่วย หรือสูญหาย นื่องจากการทํางานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ รื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการดํา นินการซื้อหรือจ้าง
จํานวน 10,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดํา นินการจัดซื้อหรือจัดจ้างคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 รื่อง หลัก กณฑ์การ บิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
รื่อง แจ้งหลักการ บิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

หน้า : 119/591

จํานวน

2,500,000 บาท

จํานวน

5,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการและ
วันหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสิทธิ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของข้าราชการ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการ โดย บิกจ่ายตามสิทธิ์
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 รื่อง หลัก กณฑ์และวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่ายค่า
ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินช่วย หลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็นค่าช่วย หลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
รวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 แก้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
-หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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ค่าใช้สอย

หน้า : 120/591

รวม

3,860,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าล้างอัดขยายภาพ
1.ค่าจ้างอัดขยายภาพ จํานวน 10,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการล้าง อัด ขยายภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2.ค่าจ้าง หมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ช่น จ้าง หมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด จ้าง หมาขนย้าย
สิ่งของต่างๆ การจ้าง ก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัด
หญ้า ถางป่า การจ้าง หมาอื่น ๆ ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

หน้า : 121/591

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่าง ๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้ง
นี้ ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วม
ประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือนอกอาณาจักร ช่น ค่า
บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก ค่าลงทะ บียน
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไป
ราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง สํานักการคลัง
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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2.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการอบรมสัมมนา
ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้า
น้ํามัน ก๊าซปโตร ลียมที่ใช้ ป็น ชื้อ พลิงสําหรับรถยนต์
ผู้ประกอบการค้ายาสูบ พื่อ ป็นการ พิ่มประสิทธิภาพการจัด ก็บรายได้
ของ อบจ.นครราชสีมา โดยดํา นินการในโครงการอบรมสัมมนา ชิงปฏิบัติ
การ พื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กี่ยวกับ
ข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมาและสร้างจิตสํานึกความตระหนักในหน้าที่ของผู้
ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น สริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่
คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้าน้ํามัน ก๊าซปโตร ลียมที่ใช้ ป็น ชื้อ พลิงสําหรับ
รถยนต์
ผู้ประกอบการค้ายาสูบใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 หรือ หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 รื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด ก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6 และระ บียบ หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1468 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 122/591

จํานวน

800,000 บาท
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3.โครงการพัฒนารายได้และ พิ่มประสิทธิภาพในการจัด ก็บรายได้
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนารายได้และ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด ก็บรายได้ ป็นมาตรการจูงใจ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ประกอบการในการนําส่ง งินค่าธรรม นียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
ของผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน การนําส่ง งินภาษี
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ํามัน ของผู้ประกอบการค้า
น้ํามัน ก๊าซปโตร ลียมที่ใช้ ป็น ชื้อ พลิงสําหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการค้ายา
สูบ ใน ขตจังหวัดนครราชสีมา และรายได้ประ ภทอื่น ๆ ที่ตามกฎหมาย
กําหนด
ให้ ป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จัดทําโล่ กียรติบัตรให้ผู้ประกอบการ การทําแผ่นพับ หนังสือรวม
ระ บียบ และคู่มือการจัด ก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ การจัดประชุมผู้ที่มีส่วน กี่ยวข้องกับการจัด ก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 รื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด ก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1469 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักการคลัง

หน้า : 123/591

จํานวน

500,000 บาท
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4.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัด ก็บรายได้ขององค์การ จํานวน
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการ
จัด ก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานให้ จ้าหน้าที่สํานักการคลัง และผู้มีส่วนที่ กี่ยวข้องในการ
จัด ก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีความรู้ มีทักษะ
ด้านการจัด ก็บรายได้ พิ่มขึ้น พิ่มประสิทธิภาพในการจัด ก็บรายได้ให้ พิ่มขึ้น
จากปงบประมาณที่ผ่านมา ป็นการกระตุ้น ตือนและสร้างจิตสํานึกให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมพัฒนา พื่อ ป็นการแลก
ปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
5.โครงการอบรมสัมมนา พิ่มประสิทธิภาพด้านการ งิน - การคลัง บุคลากร
จํานวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา พิ่มประสิทธิภาพด้านการ
งิน - การคลัง บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรม
สัมมนา พิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 2 รุ่น
แบ่ง ป็นรุ่นที่ 1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ งิน - การคลัง
ของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
58 โรง รียน และรุ่นที่ 2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ งิน - การคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พื่อให้
บุคลากรมีความรู้ สร้างความ ข้าใจ
กฎหมาย/ระ บียบ/ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตรี ที่ กี่ยวข้องกับด้านการ
งิน - การคลัง มีความรู้ ความ ข้าใจในระ บียบฯ และแนวทางการปฏิบัติใน
หน้าที่ด้านการ งิน - การคลัง ให้ ป็นไปในทิศทาง ดียวกัน และปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและ กิดประโยชน์สูงสุด
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 124/591

700,000 บาท

1,130,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

หน้า : 125/591

จํานวน

300,000 บาท

รวม

2,350,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้

1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะ
กระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร ก้าอี้ พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง วาง อกสาร
ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ
แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม
(ต่อผืน) นาฬกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
อกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ ป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3.ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุงานบ้านงานครัว

หน้า : 127/591

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่ง
น้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน
ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง
ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3.ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
1

วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ ป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3.ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

จํานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ดัง
นี้
1. ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vide
o Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิว ตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3. ประ ภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (Memory Chip)
ช่น RAM คัตซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card)
ช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2.หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3.ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 129/591

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

หน้า : 130/591

รวม

8,300,000 บาท

จํานวน

7,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าไฟฟ้าใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ ซึ่ง ป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการและอํา ภอทุกแห่ง
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็น ค่าน้ําประปาใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ
ซึ่ง ป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ทุกส่วนราชการและอํา ภอทุกแห่ง
ป็นไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็น ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอิน ตอร์ น็ต สําหรับหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกส่วนราชการ อํา ภอทุกแห่ง และศูนย์ดารา
ศาสตร์ ฉลิมพระ กียรติ (ท้องฟ้าจําลอง)
ป็นไปตาม หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 131/591

รวม

550,500 บาท

รวม

550,500 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

18,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ก้าอี้ปรับระดับมีที่วางแขน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ปรับระดับมีที่วางแขน
จํานวน 6 ตัวๆละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2.โต๊ะทํางาน หล็ก 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน หล็ก 4 ฟุต จํานวน 4 ตัวๆละ
4,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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หน้า : 132/591

3. ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

จํานวน

64,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ครื่องๆละ 32,400 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
4. ครื่องฟอกอากาศ

จํานวน

59,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องฟอกอากาศ จํานวน 2 ครื่องๆละ 29,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
5.ตู้ หล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน

82,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 15 หลังๆละ 5,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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หน้า : 133/591

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
1. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน

187,000 บาท

2. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จํานวน

44,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 11 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 5 ครื่องๆละ 8,900 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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3. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

หน้า : 134/591

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 ครื่องๆละ 10,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
4. ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน

27,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 11 ครื่องๆ
ละ 2,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่อง
จํานวน
คอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์
และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 135/591

41,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

323

หน้า : 136/591

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ต่าง ๆ พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน และ งินปรับปรุงตําแหน่ง
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง และถือจ่ายตามคําสั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน
ประจําป ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดโรง รียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป 836,509,400 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 63,659,600 บาท

รวม 1,143,686,700 บาท
รวม 1,124,349,000 บาท
รวม 1,124,349,000 บาท
จํานวน 900,169,000 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1. งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือนของข้าราชการ
จํานวน 62,662,800 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดโรง รียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย งินและ งินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งิน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป 62,482,800 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 180,000 บาท
2. งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือนบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิ ทศน์) จํานวน 186,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจํา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิ ทศน์) โรง รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมาย ว่าด้วย งินและ งินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 137/591

จํานวน

64,444,100 บาท
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หน้า : 138/591

3. งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 1,445,300 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดโรง รียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
4. งินค่าตอบแทนพิ ศษข้าราชการ 2-6%
จํานวน 150,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษของข้าราชการ สํานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษา โรง รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับ งิน ดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 150,000 บาท
งินประจําตําแหน่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับ งินประจําตําแหน่ง
ตามที่ระ บียบกําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

จํานวน

288,000 บาท
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หน้า : 139/591

งินวิทยฐานะ

จํานวน

82,786,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าวิทยฐานะ งินปรับพอก งิน ดือน และค่าตอบแทน
ราย ดือน บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ งิน ดือน
งินวิทยฐานะ และ งินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป 82,600,800 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 186,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

11,299,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
โรง รียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อม
งินปรับปรุงค่าจ้าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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หน้า : 140/591

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

60,377,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรง รียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป 18,601,100 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 41,776,700 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

4,983,700 บาท

1. งินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 4,903,700 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของบุคลากรทางการศึกษา โรง รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป 1,154,600 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 3,749,100 บาท
2. งินค่าตอบแทนพิ ศษของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพิ ศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
สําหรับผู้ที่ได้รับผลการประ มินดี ด่นตามหลัก กณฑ์และ งื่อนไข
กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและพนักงานจ้าง (กรณี งิน ดือน ต็มขั้น)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ค่าตอบแทนการตรวจประ มินผลงาน
จํานวน 2,835,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการตรวจประ มินผลงาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พื่อให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะ
(คณะกรรมการประ มินผลงานสําหรับวิทยฐานะ ชํานาญการ
ชํานาญการพิ ศษ ชี่ยวชาญหรือ ชี่ยวชาญพิ ศษ)
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 720,000 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,115,000 บาท
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
- ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
รื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ งินอุดหนุนทั่วไป งินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไปกําหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ประ มินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ทศบาล
พื่อให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา รื่อง หลัก กณฑ์ทั่วไปกําหนดค่าตอบแทน
การตรวจประ มินผลงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทศบาล พื่อให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด ลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

หน้า : 141/591

รวม 19,337,700 บาท
รวม 3,415,200 บาท
จํานวน

2,915,200 บาท
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หน้า : 142/591

พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
2.ค่าใช้จ่ายในการประ มินผลงานด้านผลงานที่ กิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 80,200 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการประ มินผลงาน
ด้านผลงานที่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คนละ 200 บาท
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา รื่อง หลัก กณฑ์และ งื่อนไขการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการดํา นินการที่ กี่ยวข้องกับการประ มินผลงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ทศบาล พื่อให้มี
หรือ ลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

500,000 บาท
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ค่าใช้สอย

หน้า : 143/591

รวม

15,142,500 บาท

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้าง หมาทําสํา นา อกสาร/ ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าถ่ายแบบแปลนอาคาร รียนและอาคารประกอบ และ
ค่าจ้าง หมาทําสํา นา อกสาร/ ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม และอื่นๆ
ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.ค่า ช่าอาคาร

จํานวน

1,800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าอาคาร พื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ก็บ อกสาร หรือพัสดุต่างๆ ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.ค่าติดตั้งขยาย ครือข่ายอิน ตอร์ น็ต

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยาย ครือข่าย และวางระบบ
อิน ตอร์ น็ต ฯลฯ
ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

หน้า : 144/591

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ค่า ลี้ยงรับรอง
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมาย หรือตาม
ระ บียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร
ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ
ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม
ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้อง
ซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทาง
ไปราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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02. โครงการจัดงานวันครู
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงานวันครู
และ จัดนิทรรศการครูดี ด่น นื่องในวันครู โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 193 ลําดับ 38
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 193 ลําดับ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 145/591

จํานวน

2,500,000 บาท

จํานวน

221,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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04. โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 198 ลําดับ 44
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05.ค่าใช้จ่ายการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่นในการส่ง สริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี ด่น
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายการส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ใน
การส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดี ด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 146/591

จํานวน

279,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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06.โครงการธรรมะศึกษา

หน้า : 147/591

จํานวน

689,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการธรรมะศึกษา
พื่อพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่ม 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 199 ลําดับ 45
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07.โครงการพัฒนาคุณภาพและ พิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองค์กร จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
และ พิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 170 ลําดับ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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08.โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ รียนรู้และข้อสอบกลาง
ของโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 148/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนการจัดการ รียนรู้และข้อสอบกลางของโรง รียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 197 ลําดับ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09.ค่าใช้จ่ายส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในการรณรงค์การป้องกัน จํานวน
ยา สพติดในสถานศึกษา
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
สําหรับ จ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

700,000 บาท

3,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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10.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 194 ลําดับ 40
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้า : 149/591

จํานวน

1,900,000 บาท

จํานวน

6,000,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ช่น
ค่าลงทะ บียน ฯลฯ ป็นต้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา อาคารสิ่งก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของสํานักการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน
ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก
ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วาง อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ
แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก
ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ
กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
ทปพี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 150/591

รวม

780,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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หน้า : 151/591

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน
ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า
ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน
กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุคอมพิว ตอร์

หน้า : 152/591

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magntic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือ ทปพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์ สําหรับคอมพิว ตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง
สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ช่น แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) มนบอร์ด (Main Board)
มมโมรี่ชิป (memory Chip) ช่น Ram คัตชีทฟด ดอร์
(Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) ครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) ป็นต้น ครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD Rom) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม 491,458,472 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 412,122,658 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 412,122,658 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนกฤษณาวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง

จํานวน

3,529,920 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

340

ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 915,570 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,668,050บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 946,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การ รียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการส่ง สริมและพัฒนาการ รียนการสอน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน

หน้า : 153/591
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หน้า : 154/591

ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 618
ลําดับที่ 724
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนกฤษณาวิทยา"
02.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 888,885 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,677,650 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

3,532,835 บาท
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2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 966,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมประสิทธิภาพ
การจัดการ รียนรู้ โครงการพัฒนาการดํา นินงานสํานักงานภายในสถาน
ศึกษา โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ อื้อต่อการจัดการ
ศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 620
ลําดับที่ 725
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนกลางดงปุณณวิทยา

หน้า : 155/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45
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03.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนกุดจิกวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,236,030 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,768,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,125,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน

หน้า : 156/591

จํานวน

6,129,584 บาท
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หน้า : 157/591

พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ทางวิชาการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 622
ลําดับที่ 726
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนกุดจิกวิทยา"

04.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,350,875 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,705,850 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง

จํานวน

4,323,025 บาท
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หน้า : 158/591

ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,266,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
รียน 8 กลุ่มสาระการ รียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 624
ลําดับที่ 727
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม
05.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนครบุรี
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
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ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 9,868,967 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,756,450 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,256,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาศูนย์
วิชาการกลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาไทยโครงการส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษา (กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต) โครงการพัฒนาการจัดการ รียน
รู้(กิจกรรมพัฒนาผู้ รียนสู่ความ ป็น ลิศ) โครงการพัฒนาการจัดการ รียน
รู้ (๘ กลุ่มสาระการ รียนรู้) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวม
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หน้า : 160/591

ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 626 ลําดับที่ 728
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนครบุรี"
06.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนคลองไผ่วิทยา
" พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,594,842 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,725,800 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
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2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ "
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,106,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานวัดผล
และประ มินผลการ รียน โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศด้านวิชาการ โครงการ
ส่ง สริมความ ป็น ลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการส่ง สริม
คุณธรรม จริยธรรมนัก รียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 628
ลําดับที่ 729
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนคลองไผ่วิทยา
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07.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนคลอง มืองพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,960,253 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,873,080 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง ""สถานศึกษาพอ พียง"" สู่ ""ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง""
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,144,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
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พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและการจัดการ รียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ รียนรู้ โครงการพัฒนาผู้ รียน
ให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการพัฒนา
ทักษะการ รียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 630 ลําดับที่ 730
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนคลอง มืองพิทยาคม

08.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียน ฉลียงพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,328,773 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,776,350 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

จํานวน

5,171,423 บาท
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2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,066,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนัก รียนด้านวิชาการสู่ความ ป็น
ลิศ โครงการส่ง สริมและพัฒนาการ รียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ รียน
รู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง

หน้า : 164/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

352

หน้า : 165/591

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 632
ลําดับที่ 731
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียน ฉลียงพิทยาคม
09.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนช่องแมววิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,526,266 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,840,400 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา

จํานวน
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,211,700 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการอบรม 8 กลุ่ม
สาระ โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 634
ลําดับที่ 732
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนช่องแมววิทยาคม
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนดอนไพลพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,198,947 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน

จํานวน
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1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,709,750 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 999,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การ รียนของนัก รียนระดับชาติ โครงการพัฒนาแหล่ง รียนรู้และภูมิทัศน์ที่
อื้อต่อการ รียนรู้ตลอดชีวิต โครงการอบรมสัมมนาแลก ปลี่ยน รียนรู้ของ
บุคลากรในการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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หน้า : 168/591

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 636
ลําดับที่ 733
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนดอนไพลพิทยาคม
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนด่าน กวียนวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 4,749,490 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,157,800
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
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2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,571,304 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
วิชาการกลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และส่ง สริมศูนย์กีฬาฟุตบอล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง สริมศูนย์กีฬา
ท บิล ทนนิส โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการสนับสนุนทรัพยากร พื่อการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 638
ลําดับที่ 734
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนด่าน กวียนวิทยา
12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนตลาดไทรพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,069,683 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
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1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,828,850 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,117,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ทางวิชาการของนัก รียน กิจกรรมส่ง สริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมส่ง สริมการ รียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของ ศรษฐกิจ
พอ พียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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หน้า : 171/591

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 640
ลําดับที่ 735
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนตลาดไทรพิทยาคม
13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียน ตรียมอุดมศึกษาน้อม กล้า นครราชสีมา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,637,728 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,641,800
บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.9 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
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2.10 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.11 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 7,545,358 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ รียนรู้
คณิตศาสตร์ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้าง หมาทําความสะอาด
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้าและอุปกรณ์ฉีดพ่น
ยุง ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดการ รียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยว
ข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 642
ลําดับที่ 736
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียน ตรียมอุดมศึกษาน้อม กล้า นครราชสีมา
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนโตนดพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,530,003 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
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1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,750,700 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,931,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาและส่ง สริมศูนย์
กีฬา (กรีฑา) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 644
ลําดับที่ 737
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนโตนดพิทยาคม
15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนทัพรั้งพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,392,767 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,704,650 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
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ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,006,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อสําหรับการจัดการ รียนการ
สอน โครงการส่ง สริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการสําหรับนัก รียน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 646
ลําดับที่ 738
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนทัพรั้งพิทยาคม
16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียน ทพารักษ์ราชวิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,365,958 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน

จํานวน
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2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,813,850 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,134,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการ รียนของนัก รียน
ระดับชาติ (ONET) กิจกรรมส่ง สริมความ ป็น ลิศทางวิชาการนันทนาการ
และ ทักษะชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
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- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 648
ลําดับที่ 739
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียน ทพารักษ์ราชวิทยาคม

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 10,125,560 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,679,350 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.

จํานวน
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2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,590,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การ รียนรู้การงานอาชีพและ ทคโนโลยี ค่าพัฒนาและส่ง สริมศูนย์กีฬา
วอล ลย์บอลชายหาด ค่าพัฒนาการศึกษาโรง รียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ กิจกรรมส่ง สริมและพัฒนาการ รียนการสอน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 650
ลําดับที่ 740
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,945,871 บาท
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1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,811,750 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,082,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ ข้าค่ายลูก สือ โครงการ
คุณธรรม จริยธรรมนัก รียน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มือ
อาชีพ โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานักงานและสื่อการ รียนการ
สอน โครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
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- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 652
ลําดับที่ 741
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนบัวลาย
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,355,939 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,387,326 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
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2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,134,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 655
ลําดับที่ 745
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนบัวลาย

20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนบัวใหญ่
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 13,071,514 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน

จํานวน

17,838,568 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

369

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 3,030,950 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,736,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่ม
สาระการ รียนรู้ศิลปะ โครงการพัฒนาและส่ง สริมศูนย์กีฬาวอล ลย์บอลใน
ร่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 657
ลําดับที่ 746
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนบัวใหญ่
21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนบ้านใหญ่พิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,913,406 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,778,150
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,095,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา พิ่มศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่ง สริมศักยภาพนัก
รียนตามแนวทางการจัดการศึกษา ตามศตวรรษที่ 21 จัดการ รียนการสอน
หลักสูตรทวิศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนัก รียน กิจกรรมโรง รียนต้น
แบบของปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 659 ลําดับที่ 747
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนบ้านใหญ่พิทยาคม

22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนบ้านใหม่พิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,061,566 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)

จํานวน

4,934,216 บาท
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1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,800,350
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,072,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร (โครงการสัมมนาครูและบุคลากร โครงการฝึกศึกษาดูงาน) โครงการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาการจัดการ รียนรู้ (โครงการ
ค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการส่ง สริมศักยภาพด้าน
วิชาชีพ (กิจกรรมนวดตอก ส้น พื่อสุขภาพ)) โครงการพัฒนาศักยภาพนัก
กีฬา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

หน้า : 185/591
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หน้า : 186/591

กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 661
ลําดับที่ 748
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนบ้านใหม่พิทยาคม

23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนประทาย
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 15,908,758 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,722,022 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา

จํานวน

20,788,424 บาท
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หน้า : 187/591

2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 2,157,644 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการ รียนการ
สอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 663
ลําดับที่ 749
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนประทาย

24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนปรางค์ทองวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 3,453,299 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)

จํานวน

6,823,699 บาท
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1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,936,100 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,434,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาและส่ง สริมศูนย์
กีฬาฟุตซอลหญิง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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หน้า : 189/591

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 665
ลําดับที่ 750
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนปรางค์ทองวิทยา
25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนปราสาทวิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,595,831 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,869,200 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,151,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมผู้ รียนด้าน
ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประ พณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนกีฬา
และนันทนาการ กิจกรรม : อบรมคุณธรรม จริยธรรม, โครงการส่ง สริมผู้
รียนด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประ พณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอด
จนกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม : กีฬาและนันทนาการ, โครงการส่ง สริม
และพัฒนาการ รียนการสอน 8 กลุ่มสาระ, โครงการบูรณาการ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ รียนของนัก รียนระดับชาติ (O-NET) รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 667
ลําดับที่ 751
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนปราสาทวิทยาคม
26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนปากช่อง 2
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 4,980,042 บาท
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1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,084,000 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,081,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้ รียน (ลูก สือ นตรนารี ยุวกาชาต ผู้บํา พ็ญประโยชน์ และศึกษา
วิชาการทหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 669 ลําดับที่ 752
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนปากช่อง 2
27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนปากช่องพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,356,920 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,850,700 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,113,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ที่ อื้อต่อการ รียนรู้ โครงการ พิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารโดยช้าถานศึกษา ป็นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพ
นัก รียนสู้ความ ป็น ลิศด้านกีฬา โครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 669 ลําดับที่ 752
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนปากช่องพิทยาคม
28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนพระทองคําวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,613,371 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน

หน้า : 193/591

6,610,521 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:45

381

1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,975,850 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,021,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้ รียนงานห้องสมุด โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ รียนการ
สอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 673
ลําดับที่ 754
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนพระทองคําวิทยา
29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนมะค่าวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,166,791 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,853,900 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
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หน้า : 196/591

ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,097,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 675 ลําดับที่ 755
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนมะค่าวิทยา
30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนมัธยมบึงปรือ
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 769,240 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน

จํานวน
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1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,666,250
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 936,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน ป็น
ไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
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หน้า : 198/591

ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 677
ลําดับที่ 756
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนมัธยมบึงปรือ

31.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนมัธยมประดู่วัฒนา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,621,562 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,756,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา

จํานวน
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2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,081,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ ค่าส่ง
สริมและพัฒนาผู้ รียนตามศักยภาพความสามารถผู้ รียน
ค่าส่ง สริมและพัฒนาแหล่ง รียนรู้ภายในโรง รียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ค่าส่ง สริมความสามารถด้าน
กีฬา-กรีฑา ค่าส่ง สริมความสามารถด้านดนตรี-นาฎศิลป์
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 679
ลําดับที่ 757
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนมัธยมประดู่วัฒนา
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32.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,533,465 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,834,700 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,112,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต
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หน้า : 201/591

คาอาหารและยาน พาหนะ คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โครงการคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง) โครงการคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาความเปน ลิศทางด้านวิชาการ
และนันทนาการ)รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 681
ลําดับที่ 758
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
33.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนมาบตะโกพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,072,067 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,500,950
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,389,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต โครงการส่ง สริมการ รียนรู้สู่ทักษะ
อาชีพ โครงการพัฒนาการ รียนรู้สู่กระบวนการคิด โครงการสนับสนุนการ
จัดการ รียนการสอน โครงการการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
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- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 683
ลําดับที่ 759
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนมาบตะโกพิทยาคม

34.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียน มืองยางศึกษา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,778,846 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,924,250
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
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2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,061,980 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้ รียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่ง สริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 685 ลําดับที่ 760
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียน มืองยางศึกษา

35.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนลําพระ พลิงพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
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ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,452,336 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,830,750
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,051,980 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา พิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษา (ค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่ายส่ง สริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการ
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จัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 687 ลําดับที่ 761
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนลําพระ พลิงพิทยาคม

36.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวังน้ํา ขียวพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 4,317,225 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,265,800
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน

จํานวน

6,865,029 บาท
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,282,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่ง
สริมกีฬาตะกร้อ จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 689 ลําดับที่ 762
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวังน้ํา ขียวพิทยาคม

หน้า : 207/591
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37.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวังโป่งพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 930,088 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,563,250 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,036,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน

หน้า : 208/591

จํานวน
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หน้า : 209/591

พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการ
ศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการ พิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 691
ลําดับที่ 763
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวังโป่งพิทยาคม

38.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวังไม้แดงพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,742,942 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,776,350
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน

จํานวน

4,605,592 บาท
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2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,086,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่า
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ ป็น ลิศทางด้านวิชาการ โครงการส่ง สริม
ความ ป็น ลิศด้านนาฏมวยไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 693 ลําดับที่ 764
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวังไม้แดงพิทยาคม
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39.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวังรางพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,525,479 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,874,450 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,093,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
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หน้า : 212/591

สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก รียน โครงการพัฒนาศักยภาพการ รียนรู้สู่ความ ป็น
ลิศกลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการส่ง สริมศักยภาพผู้
รียน 8 กลุ่มสาระ โครงการค่ายยุวชน ศรษฐกิจพอ พียง โครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการนาฎศิลป์ไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ รียนของนัก
รียน (O-NET) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 695 ลําดับที่ 765
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวังรางพิทยาคม

40.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวังหมีพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,363,418 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,698,800 บาท

จํานวน

4,058,518 บาท
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2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. 2.11
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 996,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาโครงการ พิ่มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาผู้ รียนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล
โครงการพัฒนาความ ป็น ลิศด้านดนตรี ความ ป็น ลิศด้านพัฒนาศึกษา
อาชีพ (สิ่งประดิษฐ์) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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หน้า : 214/591

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 697 ลําดับที่ 766
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวังหมีพิทยาคม
41.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนวัดประชานิมิตร
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 4,070,030 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,954,550 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา

จํานวน

7,095,684 บาท
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หน้า : 215/591

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,071,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้ รียน (แนะแนว) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 699 ลําดับที่ 767
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนวัดประชานิมิตร

42.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสองครพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,328,816 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน

จํานวน
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1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,710,050
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,006,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ โครงการพัฒนานัก รียนสู่ความ ป็น ลิศ โครงการพัฒนาวัสดุ สื่อการ
รียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

หน้า : 216/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

404

หน้า : 217/591

- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 701 ลําดับที่ 768
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสองครพิทยาคม
43โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสะแกราชธวัชศึกษา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,542,230 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,649,200 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน
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2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,611,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ส่ง สริมศักยภาพการปฏิบัติ
งาน ครู
และบุคลากร ส่ง สริมและพัฒนานัก รียน ทางด้านวิชาการ
และงานอาชีพ ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬา ปตอง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 703 ลําดับที่ 769
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสะแกราชธวัชศึกษา
44.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 4,146,977 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน

หน้า : 218/591
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1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,967,150
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,091,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมการส่ง สริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนัก รียน กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ รียน กิจกรรม
การส่ง สริมความ ป็น ลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 705 ลําดับที่ 770
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม
45.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 14,489,592 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 3,297,200 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,346,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระ
การ รียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการส่ง สริมและพัฒนาการ รียนการสอน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 708 ลําดับที่ 773
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
46.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ จํานวน
จัดการศึกษา โรง รียนสีคิ้ววิทยาคาร
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,676,208 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
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2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,736,600 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 946,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาการ รียนการ
สอน 8 กลุ่ม สาระการ รียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 710 ลําดับที่ 774
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสีคิ้ววิทยาคาร

47.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,420,410 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,748,450 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.

จํานวน

4,238,160 บาท
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2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,069,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โคงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การ รียนส่ง สิมภูทิปัญญาท้องถิ่น โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 712 ลําดับที่ 775
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

48.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย

จํานวน

4,549,372 บาท
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1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,700,872 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,767,200 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. 2.11
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,081,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา พัฒนาศักยภาพการ รียนรู้ 8 กลุ่มสาระสู่มาตรฐานการศึกษา ส่ง สริม
ประชาธิปไตยในโรง รียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรง รียน
ป็นไปตาม
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 714 ลําดับที่ 776
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

49.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนสูง นิน
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 11,055,538 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 2,877,500
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง

จํานวน
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วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

414

หน้า : 227/591

ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,276,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
วิชาการกลุ่มสาระการ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่ง
สริมการ รียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 716 ลําดับที่ 777
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนสูง นิน

50.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองขามพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง

จํานวน
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ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,290,248 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,706,900
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 976,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการค่ายดารา
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หน้า : 229/591

ศาสตร์ โครงการค่าย English Camp โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ รียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 718 ลําดับที่ 778
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองขามพิทยาคม
51.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,367,977 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,997,150บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

6,436,231 บาท
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2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,071,104 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนัก รียน
สู่ความ ป็น ลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ รียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่ง สริมการ รียนรู้ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอ พียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 720 ลําดับที่ 779
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
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52.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองบัวพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,872,369 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,793,450
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,035,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
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สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 722 ลําดับที่ 780
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองบัวพิทยาคม

53.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองบุญมากพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,291,332 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,870,400
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

จํานวน

5,303,736 บาท
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2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,142,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการประกวดทูบีนัม บอร์
วัน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 8 กลุ่มสาระการ รียนรู้ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยว
ข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 724 ลําดับที่ 781
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองบุญมากพิทยาคม
54.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองยางพิทยาคม
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3,307,254 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,937,150
บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

จํานวน
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2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,038,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุการ รียนการ
สอน และวัสดุสํานักงาน โครงการส่ง สริมการศึกษาหลักสูตรทวิ
ศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยว
ข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 726 ลําดับที่ 782
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองยางพิทยาคม

55.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,858,862 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)

จํานวน
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วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

423

1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,772,600 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,124,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 728 ลําดับที่ 783
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

56.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนห้วยลึกผดุงวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 1,934,931 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,838,900 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา

จํานวน

4,860,131 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,086,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ด้านวิชาการ โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศด้านกีฬา โตรงการส่ง สริม
คุณธรรมจริยธรรมนัก รียน โครงการธนาคารขยะรีไซ คิล โครงการส่ง สริม
กระบวนการคิดสู่การสอนของครูลและบุคลาการทางการศึกษา รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 730 ลําดับที่ 784
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนห้วยลึกผดุงวิทยา

57.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนหินดาดวิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น

จํานวน

5,827,869 บาท
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ฐาน จํานวน 2,815,515 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,872,350 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,140,004 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา
หน้า 732 ลําดับที่ 785
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนหินดาดวิทยา
58.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรง รียนอรพิมพ์วิทยา
พื่อ บิกหักผลักส่ง งินอุดหนุนสําหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่นให้ ป็นค่าจัดการ รียนการสอน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และ งินอื่นๆ ที่
มีความประสงค์ให้ ป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยก ว้น งินที่จ่าย ป็นค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 2,124,338 บาท
1.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว)
1.2 ค่าหนังสือ รียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การ รียน
1.4 ค่า ครื่องแบบนัก รียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
2.ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 1,809,500 บาท
2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก รียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง รียนรู้โรง รียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรง รียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง รียนในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดี ด่น
2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของโรง รียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ รียนรู้ด้านการท่อง ที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่ง สริมการจัดกระบวนการ รียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง "สถานศึกษาพอ พียง" สู่ "ศูนย์การ
รียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การ รียนรู้ ฉลิมพระ กียรติ
3. งินอื่นๆ ( งินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้ ป็น
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 1,230,300 บาท ประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง ค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ต ค่าอาหารและยาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ส่ง สริมและพัฒนาด้านการ รียน
การสอน พิ่มประสิทธิภาพในการ ชื่อมต่ออิน ตอร์ น็ตสําหรับการ รียนการ
สอนทางอิน ตอร์ น็ต พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์กีฬาฟุตบอล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ กี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรง รียน
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา หน้า 734 ลําดับที่ 786
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โรง รียนอรพิมพ์วิทยา

หน้า : 241/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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59.โครงการพัฒนาระบบนิ ทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ
จํานวน
(Symposium)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาระบบนิ ทศครบ
วงจรและประชุมผลงานทาวิชาการ (Symposium) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 182 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 175 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 195 ลําดับที่ 41
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 242/591

1,000,000 บาท

250,000 บาท

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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62.โครงการสร้าง ครือข่ายทางการศึกษา

หน้า : 243/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการสร้าง ครือข่ายทางการ
ศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 183 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63.โครงการพัฒนาการจัดการ รียนรู้แบบ English for Intergrated Studies : จํานวน
EIS
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการพัฒนาการจัดการ รียนรู้
แบบ English for Intergrated Studies : EIS โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 183 ลําดับที่ 26
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

400,000 บาท

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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64.โครงการแข่งขันกีฬานัก รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย
รอบคัด ลือก ระดับภาคตะวันออก ฉียง หนือ

หน้า : 244/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการแข่งขันกีฬานัก รียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย รอบคัด ลือก ระดับภาคตะวัน
ออก ฉียง หนือ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 188 ลําดับที่ 33
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65.โครงการแข่งขันกีฬานัก รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย
จํานวน
รอบชิงชนะ ลิศ ระดับประ ทศ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการแข่งขันกีฬานัก รียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย รอบชิงชนะ ลิศ ระดับ
ประ ทศ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 188 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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66..โครงการจัดงานชุมนุมลูก สือท้องถิ่นแห่งชาติ
โครงการจัดงานชุมนุมลูก สือท้องถิ่นแห่งชาติ พื่อ ป็น
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก ค่าลงทะ บียน
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็นใน
การ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระ บียบ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 192 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67.โครงการอบรม ชิงปฎิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นัก รียนและ
บุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม.
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นัก รียนและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม. โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระ บียบ หนังสือ
สั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 181 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 245/591

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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68.โครงการแข่งขันกีฬานัก รียน โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

หน้า : 246/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการแข่งขันกีฬานัก
รียน โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึก
อบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 173 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69.โครงการจัดการแข่งขันกีฬานัก รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศ จํานวน
ไทย รอบคัด ลือกระดับภาคตะวันออก ฉียง หนือ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานัก
รียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประ ทศไทย รอบคัด ลือกระดับภาค
ตะวันออก ฉียง หนือ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 616 ลําดับที่ 723
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

16,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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70.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 247/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ใน
การจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 191 ลําดับที่ 36
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ฉียง
จํานวน
หนือ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ฉียง หนือ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ในการจัด
งาน ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 190 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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72.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียม
ในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ศึกษา หน้า 190 ลําดับที่ 34
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 248/591

จํานวน

1,300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 250/591

รวม

79,335,814 บาท

รวม

13,248,200 บาท

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. โต๊ะทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรง รียนปราสาทวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 10 ตัว
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1630 ลําดับที่ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ก้าอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรง รียนปราสาทวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ก้าอี้ จํานวน 10 ตัว
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1630 ลําดับที่ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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3. โต๊ะ- ก้าอี้ โรงอาหาร จํานวน 20 ชุด สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม

หน้า : 251/591

จํานวน

104,000 บาท

4. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 ครื่อง สําหรับโรง รียน จํานวน
ปราสาทวิทยาคม

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะ- ก้าอี้โรงอาหาร (ไม้ระแนง) จํานวน 20 ชุด ป็น
งิน 104,000 บาท สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1664 ลําดับที่ 88
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 1
ครื่อง ความ ร็ว 10 แผ่นต่อนาที ชนิดขาว-ดํา
สําหรับโรง รียนปราสาทวิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1631 ลําดับที่ 44
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 252/591

5. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 ครื่อง สําหรับโรง รียน จํานวน
วังโป่งพิทยาคม

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 1
ครื่อง ความ ร็ว 10 แผ่นต่อนาที ชนิดขาว-ดํา
สําหรับโรง รียนวังโป่งพิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1649 ลําดับที่ 70
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.โต๊ะ ก้าอี้ครู จํานวน 12 ชุด สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะ ก้าอี้ ครู ระดับมัธยมศึกษา สําหรับ
อาคาร รียนใหม่ โรง รียนหนองขามพิทยาคม จํานวน 12 ชุด
ป็น งิน 54,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1664 ลําดับที่ 87
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

54,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 253/591

ครุภัณฑ์การศึกษา
1. โต๊ะ- ก้าอี้นัก รียน จํานวน 360 ชุด สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะ ก้าอี้ นัก รียน ระดับมัธยมศึกษา
สําหรับอาคาร รียนใหม่ โรง รียนหนองขามพิทยาคม
จํานวน 360 ชุด ป็น งิน 604,800 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1664 ลําดับที่ 87
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

604,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 254/591

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01. รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) จํานวน 1 คัน
สําหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90
กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1604 ลําดับที่ 11
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

1,288,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1718 ลําดับที่ 370
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 255/591

จํานวน

1,288,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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03. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนบ้านใหญ่
พิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียน
บ้านใหญ่พิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1718 ลําดับที่ 371
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 256/591

จํานวน

1,288,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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04.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนปราสาท
วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรง รียนปราสาทวิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1633 ลําดับที่ 49
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 257/591

จํานวน

1,288,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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05.รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนโตนด
พิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซีหรือกําลัง
ครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน
ป็น งิน 1,375,000 บาท สําหรับโรง รียนโตนดพิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1619 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 258/591

จํานวน

1,375,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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06. หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรง รียนโตนดพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 หลัง ป็น งิน 220,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1619 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 259/591

จํานวน

220,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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07. รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนปรางค์ทอง
วิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ล้อ แบบดัล บิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรง รียนปรางค์ทองวิทยา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1629 ลําดับที่ 41
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 260/591

จํานวน

868,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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08. รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนวังโป่ง
พิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ล้อ แบบดัล บิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียนวังโป่งพิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1648 ลําดับที่ 69
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 261/591

จํานวน

868,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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09. รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน สําหรับโรง รียน
วัดประชานิมิตร

หน้า : 262/591

จํานวน

1,375,000 บาท

10. หลังคารถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน โรง รียน จํานวน
วัดประชานิมิตร

220,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี หรือกําลัง
ครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน
ป็น งิน 1,375,000 บาท สําหรับโรง รียนวัดประชานิมิตร
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1654 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 หลัง ป็น งิน 220,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1654 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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11. รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม

หน้า : 263/591

จํานวน

868,000 บาท

จํานวน

196,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง ครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ล้อ แบบดับ บิ้ลแค๊ป จํานวน 1 คัน
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1718 ลําดับที่ 372
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 10 ครื่อง โรง รียน
ปราสาทวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
จํานวน 10 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1632 ลําดับที่ 46
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 25 ครื่อง สําหรับใช้ใน จํานวน
การจัดการ รียนการสอน โรง รียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สําหรับใช้
ในการจัดการ รียนการสอน โรง รียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1658 ลําดับที่ 80
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 ครื่อง สําหรับใช้ใน จํานวน
การจัดการ รียนการสอน โรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สําหรับ
ใช้ในการจัดการ รียนการสอนด้วยระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
โรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1605 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 264/591

490,000 บาท

14,000 บาท
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4. ครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ครื่อง สําหรับโรง รียนกลางดงปุณณวิทยา

หน้า : 265/591

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

93,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ครื่อง
สําหรับใช้ในการจัดการ รียนการสอนด้วยระบบถ่ายทอดสด
Live Streaming โรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1605 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กล้องวิดีโอ จํานวน 1 ครื่อง สําหรับโรง รียนกลางดงปุณณวิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ จํานวน 1 ครื่อง สําหรับ
โรง รียนกลางดง ปุณณวิทยา พื่อใช้สําหรับจัดการ รียนการสอน
ด้วยระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 1605 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

452

6. ครื่องมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์ จํานวน 10 ครื่อง สําหรับโรง รียนปราสาท
วิทยาคม

หน้า : 266/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์ จํานวน 10 ครื่อง สําหรับ
โรง รียนปราสาทวิทยาคม ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1632 ลําดับที่ 47
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า จํานวน 10 จอ สําหรับโรง รียนปราสาท
จํานวน
วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า จํานวน 10 จอ สําหรับ
โรง รียนปราสาทวิทยาคม
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1633 ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

337,000 บาท

153,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

453

หน้า : 267/591

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ครื่องกรองน้ํา ระบบ RO (Reverse Osmosis System) จํานวน 1 ชุด
สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องกรอง
น้ํา ระบบ RO (Reverse Osmosis System) จํานวน 1 ชุด สําหรับโรง รียน
หนองขามพิทยาคม พื่อใช้สําหรับปรับปรุงระบบน้ําดื่ม
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 1663 ลําดับที่ 86
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

45,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

454

หน้า : 268/591

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
1. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 30,000
บาท สําหรับโรง รียนกลางดงปุณณวิทยา พื่อใช้ในการจัดการ รียนการสอน
ด้วยระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

455

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องพิมพ์
โน๊ตบุ๊ก

หน้า : 269/591

จํานวน

3,800 บาท

รวม

66,087,614 บาท

01. ก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรง รียนกุดจิก จํานวน
วิทยา

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
สําหรับโรง รียนกลางดุงปุณณวิทยา
พื่อใช้ในการจัดการ รียนการสอนด้วยระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
จํานวน 1 ชุด
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก
2 ชั้น 8 ยูนิต สําหรับโรง รียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

456

02.ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนสีคิ้ววิทยาคาร

หน้า : 270/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
โรง รียนสีคิ้ววิทยาคาร(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 539 ลําดับที่ 598
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนสูง นิน
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนสูง นิน (ตาม
แบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

457

05. ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนครบุรี

หน้า : 271/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนครบุรี
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 244 ลําดับที่ 109
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนคลองไผ่วิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07. ก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนด่าน กวียนวิทยา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
โรง รียนด่าน กวียนวิทยา (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

458

08. ก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรง รียนดอน
ไพลพิทยาคม

หน้า : 272/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก 2 ชั้น 8
ยูนิต โรง รียนดอนไพลพิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียน ตรียมอุดมศึกษาน้อม กล้า
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียน ตรียมอุดม
ศึกษาน้อม กล้า นครราชสีมา (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนโตนดพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนโตนด
พิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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11. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

หน้า : 273/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
สําหรับโรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 (ตามแบบและรายละ อียด
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12. ก่อสร้างบ้านพักครูอาคารคอนกรีต สริม หล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรง รียนลําพระ จํานวน
พลิงพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก แบบ 2 ชั้น 8
ยูนิต สําหรับโรง รียนลําพระ พลิงพิทยาคม
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนวังโป่งพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
สําหรับโรง รียนวังโป่งพิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท
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14. ก่อสร้างบ้านพักครูอาคารคอนกรีต สริม หล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรง รียนวัด
ประชานิมิตร

หน้า : 274/591

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต สริม หล็ก แบบ 2 ชั้น
8 ยูนิต สําหรับโรง รียนวัดประชานิมิตร (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนสองครพิทยาคม

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
สําหรับโรง รียนสองคร พิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนหนองบุญมากพิทยาคม

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
สําหรับโรง รียนหนองบุญมากพิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียด
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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หน้า : 275/591

17. ก่อสร้างบ้านพักครูชั้น ดียว 10 ยูนิต โรง รียนอรพิมพ์วิทยา

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ชั้น ดียว 10 ยูนิต
สําหรับโรง รียนอรพิมพ์วิทยา (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18. ก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ดิน โรง รียนตลาดไทรพิทยาคม

จํานวน

400,714 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ดิน สําหรับโรง รียน
ตลาดไทรพิทยาคม ขนาดกว้าง 1.50 มตร ยาว 97.00 มตร
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 291 ลําดับที่ 187
ตั้งงบประมาณไว้ที่ โสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19. ก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ดิน โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม

จํานวน

440,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ดินสําหรับโรง รียนหนองงู หลือม
พิทยาคม ขนาดกว้าง1.90 มตร ยาว 140.80 มตร (ตามแบบและราย
ละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 570 ลําดับที่ 651
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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20. ก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ท้า โรง รียนบัวลาย
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทาง ท้า สําหรับโรง รียนบัวลาย
จํานวนไม่น้อยกว่า 50.00 มตร (ตามแบบและรายละ อียดของ อบจ
.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 338 ลําดับที่ 264
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21. ก่อสร้างลานคอนกรีต สริม หล็ก (หน้าอาคาร 216 ล) โรง รียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างลานคอนกรีต สริม หล็ก หน้าอาคาร 216 ล สําหรับ
โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ขนาดกว้าง 3.00 มตร ยาว 120
มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตาราง มตรไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 654 ลําดับที่ 744
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 276/591

จํานวน

189,000 บาท

จํานวน

123,000 บาท
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22. ก่อสร้างอาคารห้องน้ํานัก รียน โรง รียนประทาย

หน้า : 277/591

จํานวน

499,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างห้องน้ํานัก รียน จํานวน 1 หลัง
สําหรับโรง รียนประทาย ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตาราง มตร (ตามแบบ
และรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 370 ลําดับที่ 315
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23. ก่อสร้างอาคารห้องน้ํานัก รียน โรง รียน มืองยางศึกษา
จํานวน

499,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างห้องน้ํานัก รียน สําหรับโรง รียน มืองยางศึกษาพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม. (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 447 ลําดับที่ 440
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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หน้า : 278/591

24. ก่อสร้างอาคารห้องน้ํานัก รียน โรง รียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างห้องน้ํานัก รียน สําหรับโรง รียนหนองขามพิทยาคม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม. (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 562 ลําดับที่ 637
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25. ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรง รียน มืองยางศึกษา

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต สริม หล็ก
สําหรับโรง รียน มืองยางศึกษา ขนาดกว้าง 23 มตร
ยาว 46 มตร (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 447 ลําดับที่ 441
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 279/591

26. ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรง รียนสองครพิทยาคม

จํานวน

1,900,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลโรง รียนสองครพิทยาคม
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการศึกษา หน้า 510 ลําดับที่ 544
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27. ก่อสร้างสนาม ปตอง โรง รียน มืองยางศึกษา

จํานวน

270,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างสนาม ปตอง สําหรับโรง รียน มืองยางศึกษาขนาด
กว้าง 18 มตร ยาว 26 มตร (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 448 ลําดับที่ 442
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 280/591

28. โครงการ ทพื้นหินขัดอาคารอ นกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย โรง รียนสาหร่าย จํานวน
วิทยาคม

444,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่า ทพื้นหินขัดอาคารอ นกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย
สําหรับโรง รียนสาหร่ายวิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 527 ลําดับที่ 579
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
01. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนหนองงู หลือม
พิทยาคม ขนาดกว้าง 4 มตร ยาว 122 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 568 ลําดับที่ 648
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

285,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนปรางค์ทองวิทยา

หน้า : 281/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก ขนาดกว้าง 5.00
มตร ยาว 162 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละ อียด
ของ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 378 ลําดับที่ 332
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรง รียนปรางค์ทองวิทยา
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
โรง รียนปรางค์ทองวิทยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 มตร
ยาว 250 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร
(ตามแบบและรายละ อียดของ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 378 ลําดับที่ 331
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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04. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนประทาย

หน้า : 282/591

จํานวน

498,000 บาท

จํานวน

370,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนประทาย
ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 158 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 370 ลําดับที่ 314
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็กโรง รียนหนองงู หลือม
พิทยาคม ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 122 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 569 ลําดับที่ 650
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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06. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม

หน้า : 283/591

จํานวน

494,000 บาท

จํานวน

499,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โรง รียนสาหร่าย
วิทยาคม (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 143 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5.70 มตร ยาว 160 มตร
หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไม่น้อยกว่า 1770 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 527 ลําดับที่ 578
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนสาหร่าย
วิทยาคม ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 170 มตร
หนา 0.15 มตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 526 ลําดับที่ 574
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 284/591

08. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในโรง รียน มืองยางศึกษา จํานวน

495,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
โรง รียน มืองยางศึกษา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 มตร
ยาว 360 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1800 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 448 ลําดับที่ 443
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09. ก่อสร้างรางระบายน้ํา โรง รียนปากช่อง 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําโรง รียนปากช่อง 2
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 391 ลําดับที่ 357
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

479,819 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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10. ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต สริม หล็ก โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม

หน้า : 285/591

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

464,558 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต สริม หล็ก
โรง รียนหนองงู หลือมพิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 569 ลําดับที่ 649
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
01.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรง รียนปากช่อง 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรง รียนปากช่อง 2
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 391 ลําดับที่ 356
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02.โครงการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม

หน้า : 286/591

จํานวน

415,403 บาท

จํานวน

193,120 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 235 ลําดับที่ 96
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03.โครงการปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหล่ทาง ข้างอาคารอ นกประสงค์พร้อม
บันไดทางลง โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหล่ทางข้างอาคารอ นกประสงค์พร้อม
บันไดทางลง โรง รียน ขาใหญ่พิทยาคม
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 236 ลําดับที่ 97
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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04.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรง รียนช่องแมววิทยาคม

หน้า : 287/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรง รียนช่องแมววิทยาคม (ตาม
แบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 269 ลําดับที่ 150
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รียน 108 ล. โรง รียนช่องแมววิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รียน 108 ล โรง รียนช่องแมว
วิทยาคม (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 270 ลําดับที่ 151
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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06.โครงการทาสีอาคาร รียนถาวร CH 213 B โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม

หน้า : 288/591

จํานวน

420,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าทาสีอาคาร รียนถาวร CH 213 B
โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4300 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 526 ลําดับที่ 575
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รียนอาคารประกอบ โรง รียนวัดประชานิ
มิตร
พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงอาคาร รียน 106 ต โรง รียนวัดประชานิมิตร
ขนาดพื้นที่ 192.00 ตาราง มตร (ตามแบบและรายละ อียดของ อบจ
.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 500 ลําดับที่ 530
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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08.โครงการปรับปรุงถนนภายในโรง รียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

หน้า : 289/591

จํานวน

498,000 บาท

จํานวน

320,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กกว้าง 5.00 มตร
ยาว 153 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและรายละ อียด
ของ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 593 ลําดับที่ 690
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ด้านข้างลานพระพุทธรูป)
โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ด้านข้างลานพระพุทธ
รูป) โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 จํานวน 490 ตร.ม. (ตามแบบและราย
ละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 654 ลําดับที่ 743
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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หน้า : 290/591

10.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ด้านข้างอาคาร 216 ล) โรง รียน จํานวน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
พื่อจ่าย ป็น ค่าปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ด้านข้างอาคาร 216 ล
) โรง รียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 จํานวน 260 ตร.ม. (ตามแบบและราย
ละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 654 ลําดับที่ 742
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11. โครงการปูกระ บื้องโรงอาหารหอประชุม 100/27 โรง รียนสาหร่าย
วิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าปูกระ บื้องโรงอาหารหอประชุม 100/27 โรง รียนสาหร่าย
วิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. (ตามแบบและรายละ อียดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 527 ลําดับที่ 576
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

170,000 บาท

497,000 บาท
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12.โครงการปูกระ บื้องอาคาร รียนถาวร 216 ล โรง รียนสาหร่ายวิทยาคม
พื่อจ่าย ป็น ค่าปูกระ บื้องอาคาร รียนถาวร 216 ล โรง รียนสาหร่าย
วิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตร.ม. (ตามแบบและรายละ อียดที่องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 527 ลําดับที่ 577
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 291/591

จํานวน

474,000 บาท

478
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวม 703,806,755 บาท
รวม

26,734,700 บาท

รวม

26,734,700 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จํานวน

18,823,700 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน
และ งินปรับปรุงตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามป
และถือจ่ายตามคําสั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป
ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

319,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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1. งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือนของข้าราชการ
จํานวน 67,200 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน
ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่ง ข้าราชการกองสาธารณสุข
ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย งิน
และ งินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 108,500 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
3. งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
จํานวน 144,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553
รื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
รื่องประกาศกําหนดตําแหน่ง
และ งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ

หน้า : 292/591
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480

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงาน ทศบาลและพนักงานส่วนตําบล
รื่องประกาศกําหนดตําแหน่งและ งิน พิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินประจําตําแหน่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่ง
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ได้รับ งินประจําตําแหน่งตามที่ระ บียบกําหนด
ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 293/591

จํานวน

121,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 294/591

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

7,011,200 บาท

1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,706,600 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ
จํานวน 304,600 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ
ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

458,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 295/591

รวม 674,012,155 บาท
รวม 632,174,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 631,824,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการหรือวันหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
ค่าใช้สอย

รวม

40,958,155 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
01. ค่าบอกรับวารสาร
พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวารสาร อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ
บันทึกต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02. ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม

หน้า : 296/591

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจ้าง หมา ข้า ล่ม/ประกอบ ล่ม/
สํา นา อกสาร/ปกรายงานกิจกรรม ฯลฯ
ของกองสาธารณสุข
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่า ลี้ยงรับรอง
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมาย หรือตามระ บียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน
ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่าง ๆ
ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ
ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม
ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ
และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

484

หน้า : 297/591

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02.โครงการส่ง สริมและสนับสนุนการดํา นินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาดประจําท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
และสนับสนุนการดํา นินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาดประจําท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น อบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาดประจําท้องถิ่น ให้กับตัวแทนนัก รียน
ครูผู้ดูแลทั้ง 58 โรง รียน และบุคลากรภายในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คมีภัณฑ์ และอื่นๆ
ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ
สนับสนุนและส่ง สริมส่วนราชการ
ในการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
พื่อช่วย หลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 29 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 298/591

จํานวน

10,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 299/591

03.โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการคลินิกอบไออุ่นรัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (การจัดการสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 806-808
ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

500,000 บาท

04. โครงการ จิตดี๊ ดี พิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทํางาน

จํานวน

600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ จิตดี๊ ดี
พิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทํางาน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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05.โครงการส่ง สริมการดํา นินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง พศ
สัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
การดํา นินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง พศสัมพันธ์
และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 834 ลําดับที่ 29
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
06. โครงการส่ง สริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคี ครือข่ายสุขภาพและ
ประชาชนทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมและสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพภาคี ครือข่ายสุขภาพและประชาชนทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
หน้า 848 ลําดับที่ 36
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 300/591

จํานวน

5,400,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 301/591

07.โครงการส่ง สริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมอง ห็น
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมสุขภาพตา
และการป้องกันภาวะผิดปกติของการมอง ห็น
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น และคาคัดกรองใหความรูกับผูมีปญหาสุขภาพ
และสายตา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 817 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

1,848,000 บาท

08.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

785,080 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 302/591

09.โครงการส่ง สริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทาง ลือก
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรทาง ลือก โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 814 ลําดับที่ 11
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

437,400 บาท

10.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคี ครือข่ายสุขภาพ

จํานวน

4,800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพและภาคี ครือข่ายสุขภาพ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะไป - กลับ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
หน้าที่ 810 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 303/591

11.โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต บื้องต้น

จํานวน

2,377,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรม
ชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต บื้องต้น
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 804 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
12. โครงการปรับ ปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน "คืน อวให้องค์กร"

จํานวน

37,575 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการปรับ ปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางาน "คืน อวให้องค์กร"
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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13.โครงการส่ง สริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบ
ดูแลช่วย หลือนัก รียน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
และสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบ
ดูแลช่วย หลือนัก รียน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
หน้าที่ 822-826 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

7,000,000 บาท

14. โครงการโรง รียนส่ง สริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาอํา ภอครบุรี

จํานวน

1,540,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการโรง รียนส่ง สริม
สุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อํา ภอครบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
หน้าที่ 827 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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15.โครงการ ฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร จํานวน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการ ฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารครบมื้อ ค่าสมนาคุณวิทยากร
จ้าง หมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึกอบรม
และค่าวัสดุสาธิต และชุดตรวจ ฝ้าระวังอาหารปลอดภัย
ในสถานศึกษา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 831 ลําดับที่ 26
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
16. โครงการส่ง สริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัย จริญพันธุ์
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอนามัย จริญพันธุ์
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 821 ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

2,046,500 บาท

1,540,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา อาคารสิ่งก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของกองสาธารณสุข พื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2556
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 306/591

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

494

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก
ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก
ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง อกสาร
ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง
กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซอง อกสาร ตลับผงหมึกน้ําหมึกปริ้นท์ ทป พีวีซีแบบใส
ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 307/591

รวม

880,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุงานบ้านงานครัว

หน้า : 308/591

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน
ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า
ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
แปรงไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด
น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ใช้สําหรับยานพาหนะ ครื่องพ่นสาร คมี
ผสมน้ํายาพ่นสาร คมี และ อื่นๆ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หูฟัง (Stethoscope)
ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น สําลี และ กอซปดแผล วชภัณฑ์ยา
และมิใชยา แอลกอฮอล์ คมีภัณฑ์ นํ้ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว
ถุงมือ ฯลฯ ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 080832/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 309/591

จํานวน

350,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
ทปบันทึกข้อมูล (Reel Magntic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ ทปพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์
สําหรับคอมพิว ตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์
กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (memory Chip)
ช่น Ram คัตชีทฟด ดอร์ (Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse)
พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็นต้น
ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom)
แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.3/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 310/591

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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งบลงทุน

หน้า : 311/591

รวม

3,059,900 บาท

รวม

3,059,900 บาท

01. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู

จํานวน

194,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6 ครื่องๆ ละ 32,400 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
02. ตู้ หล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน

22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้
ตู้ละ 5,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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03. โต๊ะปฏิบัติงาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต
กว้าง 1227x ลึก 668 x สูง 750 มิลลิ มตร
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
04. ก้าอี้ปฏิบัติงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 15 ตัว
ตัวละ 2,500 บาท
ก้าอี้ขนาดไม่ต่ํากว่า กว้าง 58 x ลึก 61 x สูง 91 มิลลิ มตร
มีพนักพิงกลาง มีล้อ ลื่อน มีที่ ท้าแขน
มีระบบปรับสูง-ต่ําด้วยแป้นโช๊ค
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 312/591

จํานวน

46,000 บาท

จํานวน

37,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

500

หน้า : 313/591

05. ครื่องพิมพ์สํา นาระบบดิจิตอล

จํานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์สํา นาระบบดิจิตอล
ความละ อียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
06. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา)
ความ ร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 314/591

ครุภัณฑ์การ กษตร
ครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่
จํานวน 20 ครื่องๆ ละ 59,000 บาท ใช้สําหรับการกําจัดแมลง
และศัตรูพืชทางการ กษตร การฆ่า ชื้อโรค หรือ การป้องกัน
กําจัดแมลง ซึ่ง ป็นพาหะนําโรค ช่น ยุง แมลง ป็นต้น
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสาธารณสุข บัญชีครุภัณฑ์(ผ.03)
หน้าที่ 1683 ลําดับที่ 163
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

จํานวน

1,180,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 315/591

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
01. ครื่องพ่นสาร คมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้ ลือดออก
แบบติดตั้งรถยนต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพ่นสาร คมีในงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ ลือดออก แบบติดตั้งรถยนต์ จํานวน 1 ครื่อง
ครื่องละ 950,000 บาท ใช้สําหรับป้องกันและกําจัดแมลง
ซึ่ง ป็นพาหะนําโรคต่างๆ ช่น ยุงลาย
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) หน้าที่ 1683 ลําดับที่ 162
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

จํานวน

950,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02. ครื่องอัลตราซาวด์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องอัลตราซาวด์ จํานวน 1 ครื่อง
ราคา ครื่องละ 120,000 บาท ป็น ครื่องมือที่ผลิตคลื่น หนือ สียง
ที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 รอบต่อวินาที
ซึ่งมีคุณสมบัติทางชีวฟสิกส์ที่ก่อประโยชน์ในการรักษา
ทางการแพทย์หรือทางกายภาพบําบัด โดยอาศัยหลักการ
ในการสั่นสะ ทือนหรือให้ความร้อนคลื่น หนือ สียงที่จะใช้อยู่
ในช่วงความถี่ 0.75 -3.0 MHz ใช้ในการฟ้นฟู บําบัด
ผู้ที่พยาธิสภาพทางระบบกล้าม นื้อ ช่น อาการปวด
อัก สบ หด กร็ง ฯลฯ ในจุดที่ทราบอาการอย่างชัด จน
บริ วณที่ไม่ใหญ่มากที่ระดับความลึก 1-5 ซนติ มตร
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ล่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) หน้า 1687 ลําดับที่ 189
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 316/591

จํานวน

120,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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03. ครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จํานวน 1 ครื่อง
ครื่องละ 200,000 บาท ป็น ครื่องมือทางกายภาพบําบัด
โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นผ่าน ส้นประสาท
และกล้าม นื้อ พื่อหวังผลในการรักษาที่แตกต่างกันตามภาวะ
ภายในตัว ครื่องประกอบด้วยวงจรอิ ล็กทรอนิกส์
พื่อสร้างคลื่นกระแสไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่มีความจํา พาะต่อโรค
และอาการของโรค ใช้ในการฟ้นฟู บําบัด ผู้ที่มีพยาธิสภาพ
ทางระบบประสาทและกล้าม นื้อ ช่น อาการอ่อนแรง
ของกล้าม นื้อที่มีปัญหาจาก ส้นประสาท
ใช้ชะลอการฝ่อลีบของกล้าม นื้อ
ใช้กระตุ้น พื่อให้ กิดการทํางานของกล้าม นื้อ
รวมถึงอาการปวด อัก สบ หด กร็ง ฯลฯ
ในจุดที่มีบริ วณกว้าง ช่น แผ่นหลัง ต้นขาสะบัก หัวไหล่ ป็นต้น
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)
หน้าที่ 211 ลําดับที่ 190
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 317/591

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 318/591

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

34,070,600 บาท

รวม

31,954,000 บาท

รวม

31,954,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จํานวน

15,333,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ต่าง ๆ พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน และ งินปรับปรุงตําแหน่ง
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง และถือจ่ายตามคําสั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือน
ประจําป ของกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
และสถานสง คราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

186,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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1. งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือนของข้าราชการ
จํานวน 67,200 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วย งินและ งินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 47,400 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
กองส่ง สริมคุณภาพชีวิตและสถานสง คราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
3. งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ (พ.ต.ส.)
จํานวน 18,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่งประ ภทวิชาชีพ ฉพาะด้านการพยาบาล
ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 มษายน 2547 รื่อง
การปรับอัตรา งิน ดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของสถานสง คราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
4. งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ (พ.ต.พ.)

หน้า : 319/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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จํานวน 54,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี หตุพิ ศษ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 46
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 รื่อง ระ บียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการ บิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พ.ศ.2550 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) รื่องหลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งและ งิน พิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มี หตุพิ ศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของสถานสง คราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หน้า : 320/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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งินประจําตําแหน่ง

หน้า : 321/591

จํานวน

241,200 บาท

จํานวน

3,230,300 บาท

1. งินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
จํานวน 157,200 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับ งินประจําตําแหน่งตามที่ระ บียบกําหนด
ของกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งินประจําตําแหน่งประ ภทวิชาชีพ
จํานวน 84,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่งประ ภทวิชาชีพ ฉพาะ
ด้านการพยาบาล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.677 ลงวันที่ 27 มษายน 2547
รื่องการปรับอัตรา งิน ดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของสถานสง คราะห์คนชรา 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พร้อม งินปรับปรุงค่าจ้างของกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 322/591

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

11,959,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองส่งสริมคุณภาพชีวิต และสถานสง คราะห์คนชรา 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

1,003,500 บาท

รวม

1,870,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองส่งสริมคุณภาพชีวิต
และสถานสง คราะห์คนชรา 2 แห่ง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

หน้า : 323/591

รวม

570,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย หรือตาม
ระ บียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร
ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็น
ที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
จํานวน 200,000 บาท
2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 150,000 บาท

หน้า : 324/591

จํานวน

350,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

512

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก
ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก
ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง
ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง อกสาร ครื่องตัดโฟม
ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระพุทธรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทัด คลิป ป๊ก ข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน
ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

หน้า : 325/591

รวม

1,100,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ฟวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิต ตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีส ตอร์
มูฟวิ่งคอยส์ คอน ดน ซอร์ ขาหลอดฟลูออ รส ซนซ์ บรก กอร์
สายอากาศหรือ สาอากาศสําหรับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลววันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

หน้า : 326/591

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 327/591

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา
ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่
ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน
ช่นไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน กบไสไม้
ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น น้ํามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์ ทราย อิฐหรือซี มนต์บล็อก
กระ บื้อง สังกะสี ตะปู หล็ก ส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 328/591

วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล
น้ํามันก๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
วัสดุการ กษตร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน
ช่น คียว สปริง กอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน บนโธส
อวน (สํา ร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์
พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ พาะชํา
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ( ช่น ใบมีด ชือก) ผ้าใบหรือ ผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ ครื่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์
กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(Memory Chip) ช่น Ram คัตซีทฟด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card)
ช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ป็นต้น ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

หน้า : 329/591

จํานวน

200,000 บาท
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วัสดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ช่น วัสดุ อะไหล่ สําหรับผลิตและ
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 330/591

จํานวน

50,000 บาท

รวม

246,600 บาท

รวม

246,600 บาท

จํานวน

120,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ครื่องถ่าย อกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ ร็ว 30 แผ่นต่อนาที
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความ ร็ว 30 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 120,000 บาท
พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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หน้า : 331/591

2.โต๊ะทํางาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต

จํานวน

23,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดหรือในจังหวัดหรือ
ท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่ คยจัดหาอย่างประหยัด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
3. ก้าอี้สํานักงาน

จํานวน

12,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดหรือในจังหวัด
หรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่ คยจัดหาอย่างประหยัด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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4. ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

หน้า : 332/591

จํานวน

32,400 บาท

จํานวน

9,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 32,400 บาท
พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท พื่อใช้สําหรับศูนย์การ รียนรู้
ศรษฐกิจพอ พียง อํา ภอบัวลาย
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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หน้า : 333/591

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
1. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 17,000 บาท
พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
2. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 2,600 บาท
พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

2,600 บาท
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3. ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

หน้า : 334/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 2,500 บาท พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์ จํานวน
โน้ตบุ๊ก
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท พื่อใช้สําหรับกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

5,000 บาท

7,600 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 500,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 300,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 200,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
ค่าใช้สอย

หน้า : 335/591

รวม

22,954,900 บาท

รวม

22,562,200 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จํานวน

1,100,000 บาท

รวม

7,735,450 บาท

จํานวน

75,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่า ก็บขยะ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่า ก็บขยะ
และทําความสะอาด ช่น พรม ผ้าม่าน และอื่นๆ ป็นต้น
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 25,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
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หน้า : 336/591

2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่มือ/หนังสือ

จํานวน

65,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวารสาร/ อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 15,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
3.ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จํานวน

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทําใบอนุโมทนาบัตร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ สารคดี นิทรรศการ และจ้างอัดรูปภาพ
กิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
และอื่นๆ
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 220,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 12,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 8,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
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หน้า : 337/591

4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม

จํานวน

103,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดฌาปนกิจศพของผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 3,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
5.ค่าจ้าง หมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก

จํานวน

650,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก
ให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่น จ้าง หมาบริการกําจัดปลวก
จ้าง หมาทําความสะอาด จ้างซักรีด จ้าง หมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ
การจ้าง หมาตกแต่งสวน การจ้าง หมาประกอบอาหาร
การจ้าง หมาอื่นๆ
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 500,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 150,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
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หน้า : 338/591

6.ค่าจ้าง หมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่ราชการ

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
สถานที่ราชการ
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 500,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
7.ค่า ช่าที่ดิน

จํานวน

4,200 บาท

จํานวน

125,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าที่ดินของสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
- สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จํานวน 4,200 บาท
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 70,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ อกสาร
ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นต้องจ่ายที่ กี่ยวกับการรับรอง
พื่อ ป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิ ทศงาน
ตรวจงาน หรือ ยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ จ้าหน้าที่
ที่ กี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 55,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฏหมาย หรือตามระ บียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่อง
ใช้ในการ ลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้อง
กับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมหมายถึง
ผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 5,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 339/591
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หน้า : 340/591

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดินทางไปราชการ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 28,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
02.โครงการวันลอยกระทง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง พื่อให้ผู้รับบริการ
ในสถานสง คราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประ พณีที่ คยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอกตาม
ประ พณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ ผู้รับบริการ กิดความสุขใจ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู
แก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 756 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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03.โครงการวันส่งท้ายป ก่าต้อนรับปใหม่
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันส่งท้ายป ก่าต้อนรับปใหม่
พื่อให้ผู้รับบริการในสถานสง คราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประ พณี ที่ คยปฏิบัติมาได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
ตามประ พณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการ กิดความสุขใจ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคล ทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู
แก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)

หน้า : 341/591

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 342/591

04.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
พื่อให้ผู้รับบริการในสถานสง คราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประ พณี ที่ คยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
ตามประ พณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการ กิดความสุขใจ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู
แก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)
05.โครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาในสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์
ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อป
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 757 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 343/591

06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ
พื่อให้ผู้สูงอายุและ จ้าหน้าที่ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
มา ป็นแนวทางในการดํา นินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 758 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)
07.โครงการฟ้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่ง สริมและฟ้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์ พื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์และภาย
นอก ได้รับการฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ช่วย หลือตน องได้ใน
ชีวิตประจําวัน พื่อ ป็นการชะลอความพิการที่อาจ กิดขึ้นได้ในผู้รับบริการ
โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์
จํานวน 1 ครั้งต่อป โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 758 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินรายได้ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 344/591

08.โครงการ พิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสง คราะห์คนชรา (โพธิ์กลาง)

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พิ่มศักยภาพบุคลากร
สถานสง คราะห์คนชรา ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสถานสง คราะห์ฯ ทั้ง 2 แห่งและบุคลากรกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
ป็นการ สริมการพัฒนาบุคลากรให้ พิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ
ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 207 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ( งินอุดหนุนทั่วไป)
09.โครงการ พิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสง คราะห์คนชรา (วัดม่วง)

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสง คราะห์
คนชรา ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาน
สง คราะห์ฯ ทั้ง 2 แห่ง และบุคลากรกองส่ง สริมคุณภาพชีวิต ป็นการส่ง สริม
การพัฒนาบุคลากรให้ พิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถในตําแหน่งต่างๆ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 209 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 300,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
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หน้า : 345/591

10.โครงการส่ง สริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประ พณี-จัดงานวันลอยกระทง จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง สริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและ
ประ พณีจัดงานวันลอยกระทง พื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประ พณี วัฒนธรรม
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 759 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 30,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
11.โครงการจัดงานประ พณีวันส่งท้ายป ก่า ต้อนรับปใหม่

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประ พณีวันส่งท้ายป ก่า ต้อนรับป
ใหม่ พื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประ พณี วัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
สังคม หน้า 759 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จํานวน 25,000 บาท
( งินรายได้ อบจ.)

จํานวน
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12.โครงการจัดงานประ พณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

หน้า : 346/591

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประ พณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
พื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสง คราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประ พณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 759 ลําดับที่ 29
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 30,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
13.โครงการพัฒนาสุขภาวะ พื่อผู้สูงอายุ
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ในสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 760 ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
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14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ
พื่อให้ผู้สูงอายุและ จ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
มา ป็นแนวทางในการดํา นินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 760 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 40,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)

หน้า : 347/591

จํานวน

40,000 บาท
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15.โครงการฟ้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

หน้า : 348/591

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟ้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุใน
สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง พื่อให้ผู้รับการบริการ
ในสถานสง คราะห์และภายนอกได้รับการฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจให้ช่วย หลือตน องได้ในชีวิตประจําวัน ป็นการชะลอ
ความพิการที่อาจ กิดขึ้นได้กับผู้รับบริการ โดยจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้รับบริการ จํานวน 1 ครั้งต่อป โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และระ บียบ หนังสือสั่งการ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 760 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
- สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จํานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 751 ลําดับที่ 11
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอที

หน้า : 349/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอ
ที โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 751 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
18.โครงการอบรม พิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์
จํานวน
ครื่องช่วยสําหรับคนพิการ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม พิ่มศักยภาพและทักษะการผลิต
และซ่อมแซมกายอุปกรณ์ ครื่องช่วยสําหรับคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 753 ลําดับที่ 14
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

220,000 บาท

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์ ครื่องช่วยสําหรับ จํานวน
คนพิการ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนากายอุปกรณ์ ครื่องช่วยสําหรับคนพิการ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 750 ลําดับที่ 10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
20.โครงการจัดงานวัน ด็กแห่งชาติ
จํานวน
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวัน ด็กแห่งชาติ โดย
มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ในการจัดงาน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 749 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

หน้า : 350/591

200,000 บาท

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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21.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง

หน้า : 351/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการนวดบําบัดฟ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 754 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
22.โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา ครือข่ายสภา ด็ก จํานวน
และ ยาวชน
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา ครือข่ายสภา ด็กและ ยาวชน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 755 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

320,000 บาท

250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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23.โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการสานสายใยครอบครัวอบอุ่น

หน้า : 352/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการสานสายใย
ครอบครัวอบอุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร
ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 755 ลําดับที่ 17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
24.โครงการ สริมสร้างศักยภาพและความ ข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและ ครือข่ายผู้ จํานวน
สูงอายุ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สริมสร้างศักยภาพและความ ข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรและ ครือข่ายผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 752 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

250,000 บาท

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 890,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 420,250 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 353/591

จํานวน

1,310,250 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

541

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก
ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด
หล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ
ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
พระพุทธรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ ทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
ป๊ก ข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 200,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 80,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 354/591

รวม

12,482,750 บาท

จํานวน

280,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ฟวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิต ตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีส ตอร์
มูฟวิ่งคอยส์ คอน ดน ซอร์ ขาหลอดฟลูออ รส ซนซ์ บรก กอร์
สายอากาศหรือ สาอากาศสําหรับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลววันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 355/591

จํานวน

120,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา ที่
นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร ครื่องตีไข่
ไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 1,400,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 416,100 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 356/591

จํานวน

1,816,100 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่นไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม
ลื่อย ขวาน กบไสไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น น้ํามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์ ทราย
อิฐหรือซี มนต์บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะปู หล็ก ส้น แปรงทาสี
ปูนขาว ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 357/591

จํานวน

120,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 200,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 358/591

จํานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ชุด ครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว
กระบอกตวง บ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) ปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น สําลี และผ้าพันแผล วชภัณฑ์ แอลกอฮอล์
ฟล์ม อกซ รย์ คมีภัณฑ์ ออกซิ จน น้ํายาต่างๆ ลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ
สัตว์ ลี้ยง พื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอด อกซ รย์ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 200,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 130,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 359/591

จํานวน

330,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 360/591

วัสดุการ กษตร

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น คียว สปริง กอร์(Sprinkler) จอบหมุน
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน(สํา ร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุ พาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ( ช่น ใบมีด ชือก) ผ้าใบ
หรือ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย

จํานวน

428,650 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่งกาย ประ ภทวัสดุคงทน ช่น สื้อ
กาง กง ผ้าถุง ถุง ท้า รอง ท้า และ ครื่องแต่งกายที่ หมาะสม
ตามสภาวะอากาศ สําหรับผู้รับบริการ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 350,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 78,650 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

548

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc,Flash Drive) ทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ด ดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board)
มมโมรี่ชิป (Memory Chip) ช่น Ram คัตซีทฟด ดอร์
(Cut Sheet Feeder) มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) ครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card)
ช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 200,000บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 100,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 361/591

จํานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

549

หน้า : 362/591

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิง ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น
ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ พลิง ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
วัสดุอื่น

จํานวน

8,468,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าอาหารสําหรับประกอบการ ลี้ยงผู้รับบริการใน
สถานสง คราะห์ทั้งสองแห่ง ช่น ค่าอาหารสด ค่า ชื้อ พลิง
ค่าส่วนประกอบของอาหาร อาหารว่างและ ครื่องดื่ม สําหรับจัด ลี้ยง
ผู้รับบริการ จํานวน 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ รวมวันละ 80 บาทต่อคน
บิกจ่ายตามอัตราผู้รับบริการในสถานสง คราะห์ฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1865
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 4,672,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 3,796,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 363/591

รวม

1,244,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จํานวน

760,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 400,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 260,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 100,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 250,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 80,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 20,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)
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หน้า : 364/591

ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
ค่าโทรศัพท์ คลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
พื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับ
การใช้บริการ ช่น ค่า ช่า ครื่อง ค่า ช่าหมาย ลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 50,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าบริการไปรษณีย์

จํานวน

27,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่า ช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียมการโอน งินในระบบบริหาร
การ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 15,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 12,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ช่น
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า ท ลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต
รวมถึงอิน ทอร์ น็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี
ค่า ช่าช่องสัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่าย พื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น
กี่ยวกับการใช้บริการ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
1.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 20,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 12,000 บาท ( งินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 5,000 บาท ( งินรายได้ อบจ.)

หน้า : 365/591

จํานวน

37,000 บาท
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งบลงทุน

หน้า : 366/591

รวม

327,700 บาท

รวม

327,700 บาท

1.โต๊ะทํางาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต

จํานวน

46,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน หล็ก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
2. ก้าอี้สํานักงาน

จํานวน

25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
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หน้า : 367/591

3.โต๊ะอ นกประสงค์หน้าโฟ มก้าขาว ขาชุบโคร มี่ยม พับได้

จํานวน

23,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ อนกประสงค์หน้าโฟ มก้าขาว
ขาชุบโคร มี่ยม พับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
4. ก้าอี้ประชุม

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ประชุม ขาชุบโคร มี่ยม บาะหนัง
แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัวๆ ละ 900 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
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5. ครื่องโทรสาร

หน้า : 368/591

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

15,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่ง อกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
1.จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ ป็น งิน 15,300 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
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2. ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

หน้า : 369/591

จํานวน

32,700 บาท

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง ป็น งิน 32,700 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
1. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
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หน้า : 370/591

2. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที)

จํานวน

7,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท พื่อใช้สําหรับสถาน
สง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
- สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
3. ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน

7,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
พื่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

558

หน้า : 371/591

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์ จํานวน
โน้ตบุ๊ก
พื่อจ่าย ป็น ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
จํานวน 3 ชุด ป็น งิน 11,400 บาท
พิ่อใช้สําหรับสถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
-สถานสง คราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ( งินรายได้ อบจ.นม.)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

11,400 บาท

รวม

65,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ
1.โครงการจัดงานวันคนพิการสากล
พื่อจ่าย ป็น งินอุดหนุนให้กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดํา นินการโครงการจัดงานวันคนพิการ
สากล ประจําป 2563
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 748 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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หน้า : 372/591

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

6,700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,700,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการส่ง สริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ
ที่ กี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง ป็นระบบ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน
สร้างความรู้ความ ข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 333 แห่ง ทั้ง 32 อํา ภอ
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตน อง
ข้อ (11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ข้อ (26) การใช้บริการแก่ อกชนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1583 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ
ในโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรม สร้างจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะให้แก่โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
-จัดกิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซ คิล
-ส่ง สริมความ ข้าใจ คัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตลอดทั้งจัดหาถังขยะที่ถูกต้อง
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่ง สริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้าอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 1583 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 373/591

จํานวน

700,000 บาท
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3.โครงการส่ง สริม สนับสนุน และสร้างชุมชนนําร่องและต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พื่อ ป็นแบบอย่าง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมสนับสนุน และสร้างชุมชน
นําร่องและต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พื่อ ป็นแบบอย่าง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
-จัดอบรมสร้างความรู้ความ ข้าใจ กี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3 Rsให้แก่ชุมชน/แกนนําชุมชน/อถล.ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนําร่อง
-สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาธิตถังคัดแยกขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนและอุปกรณ์สาธิตต่างๆ ที่ กี่ยวข้อง
-จัดกิจกรรมนิทรรศการ ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้าอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่ง สริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1584 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 374/591

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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4.โครงการจัดตั้ง ส่ง สริม สนับสนุนให้ กิดโรง รียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน้า : 375/591

จํานวน

1,000,000 บาท

รวม

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งสนับสนุนให้ กิด
โรง รียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนให้แก่โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-จัดอบรม สนับสนุนองค์ความรู้ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ให้แก่โรง รียนต้นแบบฯ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ถังคัดแยกขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขยะโรง รียน และอุปกรณ์สาธิตต่างๆ ที่ กี่ยวข้อง
-จัดนิทรรศการ ผยแพร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ โรง รียนต้นแบบให้แก่
โรง รียนในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้าอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตน อง
ข้อ (11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ข้อ (26) การใช้บริการแก่ อกชนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1585 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

งบรายจ่ายอื่น
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รายจ่ายอื่น

หน้า : 376/591

รวม

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

รายจ่ายอื่น
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทําถนน
นวัตกรรมจากขยะ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัย
และสาธิตการจัดทําถนน นวัตกรรมจากขยะ
-ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยโครงการจัดทําถนน
นวัตกรรมจากขยะและสาธิตการจัดทําถนน นวัตกรรมจากขยะ
พื่อ ป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ป็นระยะทางอย่างน้อย 500 มตร รวมทั้งทําการจัดงาน
ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาวิจัย ให้แก่หน่วยงาน
ที่ กี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วไป
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตน อง ข้อ (11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ข้อ (26) การใช้บริการแก่ อกชนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติส่ง สริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 1585 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46

หน้า : 377/591

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

61,462,340 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

61,462,340 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

61,462,340 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER ONE
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพติด TO BE NUMBER ONE
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าน้ํามัน ชื้อ พลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 861-865 ลําดับที่
9 ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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02.โครงการส่ง สริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติดโรง รียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 856-857
ลําดับที่ 6 ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 378/591

จํานวน

4,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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03.โครงการส่ง สริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
(กิจกรรมวันยา สพติดโลก 26 มิถุนายน)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
(กิจกรรมวันต่อต้านยา สพติดโลก 26 มิถุนายน)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
หน้า 859-860 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 379/591

จํานวน

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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04.โครงการส่ง สริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
(กิจกรรมค่ายธรรมะ “ ยาวชนสดใสหัวใจห่างไกลยา สพติดและอบายมุข”)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริม
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
(กิจกรรมค่ายธรรมะ
“ ยาวชนสดใสหัวใจห่างไกลยา สพติดและอบายมุข")
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 852 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข
05.โครงการส่ง สริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
(หลักสูตรค่ายปรับ ปลี่ยนพฤติกรรมผู้ สพยา สพติด)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด (หลักสูตรคายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ล่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 858 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 380/591

จํานวน

4,400,000 บาท

จํานวน

750,000 บาท
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06.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอํา ภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า : 381/591

จํานวน

1,700,000 บาท

07.โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนอํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน

1,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อํา ภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 786 ลําดับที่ 26
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน
อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 787 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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08.โครงการปลูกจิตสํานึกการป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนใน ขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 382/591

จํานวน

1,000,000 บาท

09.โครงการปลูกจิตสํานึก ทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ พื่อ สริมสร้างอุดมการณ์ จํานวน
รักชาติและ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนใน ขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

1,830,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตสํานึกการป้องกัน
การทุจริตให้กับประชาชนใน ขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่อมดื่ม
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 789 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตสํานึก
ทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ พื่อ สริมสร้างอุดมการณ์
รักชาติและ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชน
ใน ขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 789 ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 383/591

10.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอํา ภอห้วยแถลง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอ จํานวน
พียง

1,697,630 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อํา ภอห้วยแถลงตามรอยพ่ออยู่อย่างพอ พียง
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 790 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอคง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอคง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 790 ลําดับที่ 33
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

1,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 384/591

12.โครงการฝึกอบรมสร้างความ ข้มแข็งให้กับประชาชนอํา ภอคงในการพัฒนา จํานวน
ชุมชนของตน อง

1,450,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสร้างความ ข้มแข็ง
ให้กับประชาชนอํา ภอคงในการพัฒนาชุมชนของตน อง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 791 ลําดับที่ 34
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
13.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอบ้าน หลื่อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอบ้าน หลื่อม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 791 ลําดับที่ 36
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

1,700,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 385/591

14.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์ จํานวน
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 786 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอวังน้ํา ขียว
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอวังน้ํา ขียว
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 792 ลําดับที่ 38
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

1,741,600 บาท

1,200,000 บาท
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16.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอ มืองนครราชสีมา

หน้า : 386/591

จํานวน

1,080,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อํา ภอ มืองนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 793 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17.โครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการ
ชุมชน อํา ภอ มืองนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้าน
การบริหารจัดการชุมชนอํา ภอ มืองนครราชสีมา
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 793 ลําดับที่ 40
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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18.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอจักราช

หน้า : 387/591

จํานวน

1,700,000 บาท

จํานวน

1,700,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอจักราช
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 794 ลําดับที่ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
19.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอ มืองยาง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอ มืองยาง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 795 ลําดับที่ 44
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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20.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อํา ภอชุมพวง

หน้า : 388/591

จํานวน

1,700,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอํา ภอชุมพวง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 791 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21.โครงการส่ง สริมการดํา นินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการดํา นินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
หน้า 148 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 389/591

22.โครงการส่ง สริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน

จํานวน

720,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการ กษตร หน้า 737 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
23.โครงการส่ง สริมการประกอบอาชีพ สริม

จํานวน

7,699,360 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการประกอบอาชีพ สริม
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็น
ในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการ กษตร หน้า 15 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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หน้า : 390/591

24.โครงการส่ง สริมการ ลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์ ศรษฐกิจ

จํานวน

700,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการ ลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน
และหรือสัตว์ ศรษฐกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการ กษตร หน้า 739 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
25.โครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริม
ประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 764 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
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หน้า : 391/591

26.โครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริมการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทย

จํานวน

720,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริม
การประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 19 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
27.โครงการจัดงานถนน ดิ่น ศิลป์ กิน ที่ยว

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานถนน ดิ่น ศิลป์ กิน ที่ยว
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 22 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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28.โครงการจัดงาน "ของดี มืองโคราช@กทม."
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงาน
"ของดี มืองโคราช@กทม." โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการ กษตร หน้า 740 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
29.โครงการสนับสนุนการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแห่งรัตน
โกสินทร์"
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์"
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
หน้า 150 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

หน้า : 392/591

จํานวน

1,600,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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30. โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อส่ง สริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา ด็ก จํานวน
ยาวชน และครู โรง รียนในสังกัด อบจ.
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ
พื่อส่ง สริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา ด็ก ยาวชน และครู
โรง รียนในสังกัด อบจ. โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 777 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
31.โครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน จํานวน
ต้นแบบอํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบอํา ภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 787 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 393/591

300,000 บาท

1,658,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:46
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32.โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย บื้องต้น แก่บุคลากร ครูและนัก รียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
บื้องต้น แก่บุคลากรครูและนัก รียน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รายละ อียดดังนี้
1. พื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีความตระหนักถึงการป้องกันและ กิดอัคคีภัย บื้องต้น
2. พื่อให้ลดการสูญ สียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มีบทบาทในการช่วยกันระมัดระวังการ กิด หตุอัคคีภัย
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตน อง
(22) การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ รียบร้อยในจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ.2546
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า 1576 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 394/591

จํานวน

929,950 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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33.โครงการโคราช มืองสะอาด (Korat Green and Clean City)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมการดํา นิน
กิจกรรม 5 ส. ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการโคราช มืองสะอาดและ
จัดทํา อกสาร ผยแพร่ 5 ส. สําหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- จัดประกวดหน่วยงานดี ด่น 5 ส. ตามโครงการโคราช มืองสะอาด
- จัดกิจกรรมรณรงค์ของ สียอันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
และขนส่งของ สียอันตรายไปกําจัดให้ถูกหลักวิชาการ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ภายใต้บังคับ
มาตรา 45 ข้อ 7 คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้อ (9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่น กําหนดให้ ป็นอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกฎกระทรวง (2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 (2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตน องดังนี้
ข้อ (11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหน้า 1589 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 395/591

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

583

34.โครงการรณรงค์/ส่ง สริม/สนับสนุน/ อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและให้ความ จํานวน
ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค อกชน พื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์/ส่ง สริม/สนับสนุน/
อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน กี่ยวกับกิจกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม ช่น น้ํา สีย การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ
การอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง ฯลฯ
-จัดกิจกรรมรณรงค์และรวบรวมขนส่งของ สียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตน อง ดังนี้
ข้อ (11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ข้อ (26) การให้บริการแก่ อกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1587 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 396/591

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

584

35.โครงการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง จํานวน
แวดล้อม
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดํา นินการ ผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
ช่น สารคดี วารสาร จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือ
ผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อนหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนรณรงค์การใช้พลังงาน
ลดลงร้อยละ 10 ทุกส่วนราชการ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติส่ง สริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ 7 การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 1588 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 397/591

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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36.โครงการฝึกอบรม รียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุก ฉิน
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แห่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการระงับ
ยังยั้งอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ บื้องต้นให้กับบุคลากร
ครูและนัก รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 6 รุ่น รวมทั้งสิ้น 610 คน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตน อง
(22) การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ รียบร้อยในจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ.2546
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า 1579 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 398/591

จํานวน

861,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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37.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
สําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัยสําหรับผู้นําหมู่บ้าน
ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 180 คน และ จ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป
ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17
ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน อง
(22) การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ รียบร้อยในจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า 1581 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 399/591

จํานวน

224,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

587

38.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน นื่องมาจากพระราชดําริสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และส่ง สริมให้ประชาชนปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิ ศษต่างๆ
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ร ะ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 1586 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 400/591

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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39.โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่ง สริมความปลอดภัยและลดอุบัติ หตุ
ทางท้องถนน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ สนับสนุน
และส่ง สริมความปลอดภัยและลดอุบัติ หตุทางท้องถนน
- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ความสะดวกและความปลอดภัย
ด้านจราจร ช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร สื้อสะท้อนแสง
ไฟฉายและอื่นๆ ให้กับหน่วยราชการในจังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการ ผยแพร่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และลดอุบัติ หตุทางท้องถนน ช่วง ทศกาลสําคัญในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน อง
(22) การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ รียบร้อยในจังหวัด
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า 1577 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 401/591

จํานวน

3,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

589

40.โครงการฝึกอบรม พิ่มทักษะการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
แก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พิ่มทักษะการป้องกัน
และบรร ทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ
- จัดอบรมให้ความรู้ พิ่มทักษะการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย อาสาสมัคร อปพร.
มูลนิธิ ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน อง
(22) การป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบ รียบร้อยในจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ.2546
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า 1576 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 402/591

จํานวน

3,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 403/591

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

3,160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,160,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.โครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วัน
สําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัดนครราชสีมา (งานลอยกระทง อ.พิมาย อ.สูง
นิน อ.บ้าน หลื่อม)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วันสําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัด
นครราชสีมา นื่องในงานลอยกระทง อ.พิมาย อ.สูง นิน อ.บ้าน หลื่อม โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาการท่อง ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1439
ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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02.โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทงประทีปพระราชทานอํา ภอสูง นิน

หน้า : 404/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงานประ พณีลอย
กระทงประทีปพระราชทาน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่
จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาการท่อง ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1443
ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03.โครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิมพระ กียรติ (สวดมนต์ข้ามป สืบสานวิถีถิ่น
วิถีไทย ประจําป พ.ศ.2563)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิม
พระ กียรติ นื่องในการสวดมนต์ข้ามป สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ประจําป พ.ศ
.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่า
ที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1442 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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04.โครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วันสาม ณร)

หน้า : 405/591

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาต่างๆ นื่องในวันสาม ณร โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1440 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05.โครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วันมาฆบูชา)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาต่างๆ นื่องในวันมาฆบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1440 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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06.โครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วัน
จํานวน
สําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัดนครราชสีมา (งานบวงสรวงท้าวสุรนารี)
จํานวน 15 อํา ภอ ดังนี้ 1.อ.ปากช่อง 2.อ.สูง นิน 3.อ.ขามทะ ลสอ 4.อ.ประทาย
5.อ.บัวใหญ่ 6.อ.ชุมพวง 7.อ.ลําทะ มนชัย 8.อ.พิมาย 9.อ.โนนแดง 10.อ.ครบุรี
11.อ. ฉลิมพระ กียรติ 12.อ.ห้วยแถลง 13.อ.จักราช 14.อ.บ้าน หลื่อม 15.อ
.ปักธงชัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วันสําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัด
นครราชสีมา นื่องในงานบวงสรวงท้าวสุรนารี จํานวน 15 อํา ภอ ดังนี้ 1.อ
.ปากช่อง 2.อ.สูง นิน 3.อ.ขามทะ ลสอ 4.อ.ประทาย 5.อ.บัวใหญ่ 6.อ.ชุม
พวง 7.อ.ลําทะ มนชัย 8.อ.พิมาย 9.อ.โนนแดง 10.อ.ครบุรี 11.อ. ฉลิมพระ
กียรติ 12.อ.ห้วยแถลง 13.อ.จักราช 14.อ.บ้าน หลื่อม 15.อ.ปักธงชัย โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1439 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 406/591

750,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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07.โครงการจัดงานวันสงกรานต์

หน้า : 407/591

จํานวน

550,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ของ
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่
จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1444 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
08.โครงการอุปสมบทและบรรพชาสาม ณรภาคฤดูร้อน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการอุปสมบทและบรรพชา
สาม ณรภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่
จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1441 ลําดับที่ 29
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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09.โครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วันวิสาขบูชา)

หน้า : 408/591

จํานวน

50,000 บาท

10.โครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิมพระ กียรติ ( ฉลิมพระ กียรติสม ด็จพระ จ้า จํานวน
อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร ทพยวรางกูร)

110,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาต่างๆ นื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1440 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิม
พระ กียรติ นื่องในงาน ฉลิมพระ กียรติสม ด็จพระ จ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร
ณ บดินทร ทพยวรางกูร โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1442 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 409/591

11.โครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วัน
จํานวน
สําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัดนครราชสีมา (งานแห่ ทียนพรรษา อ.พิมาย อ
.โชคชัย อ.บ้าน หลื่อม)

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการส่ง สริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม ประ พณี วันสําคัญต่าง ๆ ของอํา ภอในจังหวัด
นครราชสีมา นื่องในงานแห่ ทียนพรรษา อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.บ้าน
หลื่อม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการ
จัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1439 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12.โครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วัน ข้าพรรษา)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการจัดงาน กี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาต่างๆ นื่องในวัน ข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้
จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัด
งาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬา หน้า 1440 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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13.โครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิมพระ กียรติ ( ฉลิมพระ กียรติสม ด็จพระ
นาง จ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9)

หน้า : 410/591

จํานวน

50,000 บาท

รวม

16,600,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

16,600,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

16,600,000 บาท

จํานวน

15,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการตามโครงการ จริญพระพุทธมนต์ ฉลิม
พระ กียรติ นื่องในงาน ฉลิมพระ กียรติสม ด็จพระนาง จ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่าที่จํา ป็นในการจัดงาน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่อง
ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและกีฬาหน้า 1442 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่อง ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและ
กีฬา หน้า 1422 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2.โครงการจัดงาน ทศกาล ที่ยวพิมาย

หน้า : 411/591

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ทศกาล ที่ยวพิมาย
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่อง ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและ
กีฬา หน้า 1424 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.โครงการจัดทําสื่อ พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยวชุมชน ชื่อมโยง ส้นทางการท่อง
ที่ยวใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําสื่อ พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยว
ชุมชน ชื่อมโยง ส้นทางการท่อง ที่ยวใน ขตจังหวัดนครราชสีมา
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก กณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน มืองที่ดี พ
.ศ. 2546
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่อง ที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประ พณีและ
กีฬา หน้า 1447 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หน้า : 412/591

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

รวม 219,154,990 บาท
รวม

80,992,400 บาท

รวม

80,992,400 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จํานวน

42,086,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ
พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน และ งินปรับปรุงตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบ
อัตรากําลัง และถือจ่ายตามคําสั่ง ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ของสํานักการ
ช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

664,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1. ค่าตอบแทน ป็นราย ดือนของข้าราชการ
จํานวน 210,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา งินประจําตําแหน่ง ข้า
ราชการสํานักการช่าง ที่ได้รับ งินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย งินและ
งินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ป็นราย ดือน ท่ากับอัตรา
งินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 454,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
สํานักการช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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หน้า : 413/591

งินประจําตําแหน่ง

จํานวน

336,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ งิน
ประจําตําแหน่งตามที่ระ บียบกําหนด ของสํานักการช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน

8,377,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พร้อม งินปรับปรุงค่าจ้างของสํานักการช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

26,714,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ
สํานักการช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน

2,813,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักการช่าง
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระ บียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 414/591

รวม 100,790,500 บาท
รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รวม

63,155,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ หรือวันหยุดราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีสิทธิตามระ บียบฯ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการ พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าบอกรับวารสาร
พื่อจ่าย ป็น ค่าบอกรับวารสาร อกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึกต่างๆ
หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ที่ ป็นข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง

หน้า : 415/591

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

740,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบแปลนก่อสร้างหรือซ่อมแซม
งานประ ภทต่างๆ รวมทั้งรายการและ อกสารประกอบแบบแปลน
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
3.ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552 รื่อง ซักซ้อมความ ข้าใจ กี่ยวกับการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ประกันภัยรถราชการ
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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4.ค่าจ้าง หมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้า : 416/591

จํานวน

6,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายจ้าง หมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่น จ้าง หมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด จ้าง หมาขนย้ายสิ่งของ
ต่างๆ
การจ้าง ก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า
การจ้าง หมาอื่นๆ ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
5.ค่าจ้าง หมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พื่อจ่าย ป็น ค่าจ้าง หมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ช่น ค่าจ้างนายช่างสํารวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสํารวจ ค่าจ้างผู้ช่วย
นายช่างสํารวจ ค่าจ้างคนงาน และค่าจ้าง หมารถ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไข พิ่ม ติม ข้อ 4
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ งิน การ บิกจ่าย งิน
การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน และการตรวจ งินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1569 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่า ลี้ยงรับรอง จํานวน 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระ บียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ อกชน ช่น ค่าอาหาร
ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ
ซึ่งจํา ป็นที่ กี่ยวข้องกับการ ลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวม
หมายถึงผู้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ จ้าหน้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้าร่วมประชุม
ป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่/จัดกิจกรรม อัน กิดจากงานรัฐพิธี
พิธีการทางศาสนา/การ ตรียมการระหว่างรับ สด็จหรือ กี่ยว นื่อง
กับการรับ สด็จ ส่ง สด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์
จํานวน 7,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมอัน กิดจาก
งานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา ประ พณีต่างๆ ที่ทางราชการ
กําหนด และการ ตรียมการระหว่างรับ สด็จหรือ กี่ยว นื่องกับการ
รับ สด็จ ส่ง สด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
และโครงการ/กิจกรรมที่ กี่ยว นื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด หรือ
นโยบาย ร่งด่วนของท้องถิ่นที่สามารถดํา นินการ องได้
หรือมิอาจดํา นินการได้ อง ช่น การจ้างทําของ การ ช่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ป็นต้น
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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จํานวน

7,100,000 บาท
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หน้า : 418/591

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร
ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก ค่าลงทะ บียน ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในสนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สํานักการช่าง
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2.โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสน ทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผัง มือง
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายดํา นินโครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทางสารสน ทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผัง มือง
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไข พิ่ม ติม ข้อ 4
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ งิน การ บิกจ่าย งิน
การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน และการตรวจ งินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1563 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 419/591

3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พื่อ พิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านช่าง จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
พื่อ พิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านช่าง
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
4.โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผัง มืองรวมจังหวัด/ผัง มืองรวม มือง
/ผัง มืองรวมชุมชน พื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุง
ผัง มืองรวมจังหวัด/ผัง มืองรวม มือง/ผัง มืองรวมชุมชน
และการพัฒนาพื้นที่ ป้าหมายงานพัฒนาสภาพแวดล้อม
และการจัดระ บียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ ป็นไปตามมาตรการผัง มือง
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติการผัง มือง พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อที่ (8) (9)
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1564 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

607

5.โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน
ด้านผัง มืองและที่ กี่ยวข้อง พื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผัง มือง
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผัง มืองและที่ กี่ยวข้อง พื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและรองรับภารกิจการถ่ายโอน
งานด้านผัง มือง
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1565 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 420/591

จํานวน

1,000,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

หน้า : 421/591

จํานวน

1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุด
พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2.งานซ่อมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น)
จํานวน 22,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบํารุงทาง ของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น)
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสิ่งก่อสร้าง
ส่วนควบในสายทาง รวมทั้งถนน สายทาง สะพานและท่อ หลี่ยมที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดํา นินการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา พื่อการ สด็จประกอบ
พระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
พื่อการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการหรือ พื่อแก้ปัญหาความ ดือดร้อน ของประชาชน
ช่น การซ่อมปะผิวจราจร การ สริมผิวจราจร การซ่อม สริม ความแข็งแรงของโครงสร้าง
ทาง การบูรณะซ่อมสร้างทาง การซ่อมที่ กิดจากภัยพิบัติฉุก ฉิน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
3.ค่าซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน และติดตั้งป้ายชื่อสายทาง
จํานวน 6,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน
และติดตั้งป้ายชื่อสายทางในความรับผิดชอบของ อบจ. ช่น ติดตั้ง
หรือซ่อมแซมป้ายสายทาง,หลักนําโค้ง,หลักกิโล มตร,งานตี ส้นจราจร ครื่อง
หมายสัญญาณและอื่นๆ รวมทั้งงานทางที่ กี่ยวกับการอํานวย
ความปลอดภัยทางถนน ช่น งานถางป่า ตัดหญ้า ป็นต้น
ป็นไปตาม

40,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

609

-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
4.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครื่องจักรกลและยานพาหนะ
จํานวน 6,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถยนต์ทุกประ ภท
ครื่องจักรกลขนาดต่างๆ และรถตัดหญ้าของส่วนกลาง/อํา ภอ
พื่อให้อยู่ในสภาพของการใช้งานตามปกติ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
5.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน/อาคารบ้านพัก
จํานวน 5,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน/อาคารปฏิบัติงานโรง รียนในสังกัด/อาคารบ้านพัก/
อาคารบ้านพักศูนย์ประสานงานประจําอํา ภอฯ/อาคารบ้านพัก
โรง รียนในสังกัด และอาคารต่างๆ ที่ ป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 422/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หนังสือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ก ครื่อง จาะ
กระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม้บรรทัด หล็ก กรรไกร
ก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ
ครื่อง ย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่ง
ขนาด ล็ก ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง อกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปรินท์ ทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
ป๊ก ข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 423/591

รวม

36,935,500 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ฟวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิล ตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีส ตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอม ดน ซอร์ ขาหลอดฟลูออ รส ซนซ์ บรก กอร์
สายอากาศหรือ สาอากาศสําหรับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาว ทียม ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ช่น ดอกลําโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 424/591

จํานวน

1,160,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจก งา โอ่งน้ํา
ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบดอาหาร
ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 425/591

จํานวน

120,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

วัสดุก่อสร้าง
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หน้า : 426/591

จํานวน

1.วัสดุบํารุงรักษาทางประ ภทหินต่างๆ จํานวน 5,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทาง ประ ภทหินคลุก หินฝุ่น หิน กล็ด หิน บอร์ขนาด
ต่างๆ ที่ใช้สําหรับงานบูรณะ งานซ่อมบํารุงรักษาทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทางและถนนต่างๆ ที่มอบหมายให้ทํา
การซ่อมบูรณะหรือ ซ่อมบํารุงรักษา
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2.วัสดุบํารุงรักษาทางประ ภทงานยางแอสฟัลท์ติก
จํานวน 5,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทางประ ภทยางแอสฟัลท์ติก
ชนิดต่างๆ รวมทั้งยางแอสฟัลท์ที่มีการปรับคุณภาพหรือคุณลักษณะ ช่น
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ ฯลฯ ที่ใช้สําหรับงาน
บูรณะ งานปรับปรุง งานซ่อม บํารุงรักษาทางผิวจราจร ลาดยางที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทางและถนนต่างๆ
ที่มอบหมายให้ทําการซ่อมบูรณะหรือปรับปรุงหรือซ่อมบํารุงรักษา ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 และมาตรา 17
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

12,172,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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3.วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,172,500 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม
สว่าน ลื่อย ขวาน กบไสไม้ ทปวัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น
ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น น้ํามันทาไม้ ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์
ทราย อิฐหรือซี มนต์บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะปู หล็ก ส้น
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 427/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน้า : 428/591

จํานวน

5,000,000 บาท

จํานวน

5,980,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แม่แรง ไขควง คีมล็อค ประแจ ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ยางรถยนต์ น้ํามัน บรก ฟล์มกรองแสง
น๊อตและสกรู ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ช่น บาะรถยนต์
บรก หม้อน้ํา หัว ทียน แบต ตอรี่ ล้อ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล
น้ํามันก๊าด น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุการ กษตร

หน้า : 429/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น คียว สปริง กลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ครื่องดักแมลง
ตะแกรงร่อน บนโธส อวน (สํา ร็จรูป) กระซัง ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ํา ชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุ พาะชําอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ( ช่น ใบมีด ชือก) ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
วัสดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่งกาย ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ครื่องแบบ สื้อ กาง กง ผ้า
ครื่องหมายยศและสังกัด ถุง ท้า รอง ท้า ข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ ครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(DisKette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Falsh Drive) ทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับ ครื่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษต่อ นื่อง
สาย ค บิล ฯลฯ
3.ประ ภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key board) มนบอร์ด (Main Board) แมมโมรี่
ซิป (MoMory Chip) ช่น RAM คัตซีทฟด ตอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส์ (Card)
ช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Casd,
Sound Card) ป็นต้น ครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
ช่น แบบดิส กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 430/591

จํานวน

1,503,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิง ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ พลิง ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 431/591

จํานวน

1,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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วัสดุอื่น
1.วัสดุงาน ชื่อมโลหะ จํานวน 200,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน ชื่อมโลหะ ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หัว ชื่อมแก๊ส สายแก๊ส ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ลวด ชื่อม แว่นตา กระดาษทราย ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2.วัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐพิธีและประ พณีต่างๆ
จํานวน 5,000,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ
ทางศาสนา ประ พณีต่างๆ ที่ทางราชการกําหนด และการ ตรียมการระหว่าง
รับ สด็จหรือ กี่ยวกับการรับ สด็จ ส่ง สด็จ พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์และโครงการ/กิจกรรม
ที่ กี่ยว นื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด ดังนี้
1. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
พานพุ่ม งิน-พุ่มทอง ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 432/591

จํานวน

7,400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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3.วัสดุงานช่าง ครื่องกล จํานวน 200,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง ครื่องกล ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ประแจปากตาย ชุดตะใบ ประแจ
บล็อกหก หลี่ยม ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
4.วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย จํานวน 300,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น หมวกนิรภัย กรวย รอง ท้า ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง ทปกั้น ขต
ขาว/แดง ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
5.วัสดุ ครื่องมือภาคสนาม จํานวน 200,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องมือภาคสนาม ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น ชุดไขควง ชุดคีม ชุด หล็กส่ง
หล็กนําศูนย์ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

หน้า : 433/591

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 434/591

-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
6.วัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล จํานวน 1,500,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล ดังนี้
1.ประ ภทวัสดุคงทน ช่น Submersible Pump 1 hp ท่อ PVC
ข้อต่อตรง ข้อต่อ กลียวใน ข้อต่อ กลียวนอก ข้อต่อองศา ฯลฯ
2.ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ช่น ทปพัน กลียว ทปพันสายไฟ
ทปละลาย ตะปู กลียว ชือกมะนิลา สายไฟ กาวทาท่อ ฯลฯ
ป็นไปตาม
-หนังสือ ที่ นม 0023.3/ว5277 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
รื่อง ซักซ้อมทางการบํารุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน
-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รื่อง ข้อกําหนด
หลัก กณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการใช้รถ จาะบ่อบาดาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

37,372,090 บาท

รวม

37,372,090 บาท

จํานวน

360,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความ ร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 2 ครื่องๆละ 180,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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02. ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี)

หน้า : 435/591

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

62,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี)
ความ ร็ว 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

03. ครื่องทําลาย อกสาร แบบตัดตรง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องทําลาย อกสาร แบบตัดตรง
ทําลายครั้งละ 30 แผ่น จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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04. ครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

หน้า : 436/591

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

71,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่ง อกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 2 ครื่องๆละ 18,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
05.ตู้บาน ลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้บาน ลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 11 หลังๆละ 6,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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06. ก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน

หน้า : 437/591

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

117,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน
จํานวน 12 ตัวๆละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
07.ตู้บาน ลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้บาน ลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 26 หลังๆละ 4,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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08.ตู้ หล็ก แบบ 2 บาน

หน้า : 438/591

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

78,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ หล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
09.โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต
จํานวน 17 ตัวๆละ 4,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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10. ก้าอี้ทํางานหลังโยกมีที่วางแขน

หน้า : 439/591

จํานวน

42,500 บาท

จํานวน

63,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ก้าอี้ทํางานหลังโยกมีที่วางแขน
จํานวน 17 ตัวๆละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
11. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 ตัวๆ ละ 21,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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12. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน

หน้า : 440/591

47,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
13. ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

51,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

628

14.พัดลมไอ ย็น ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม.

หน้า : 441/591

จํานวน

235,000 บาท

จํานวน

19,096,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอ ย็น ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม.
จํานวน 10 ครื่องๆ ละ 23,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.รถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดี ซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2400 ซีซี หรือกําลัง
ครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ คลื่อน 2 ล้อ
แบบดับ บิ้ลแค็บ
(ศูนย์ประสานงาน จํานวน 12 คันๆละ 868,000 บาท)
(ส่วนราชการ จํานวน 10 คันๆละ 868,000 บาท)
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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2.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

หน้า : 442/591

จํานวน

112,000 บาท

จํานวน

68,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
จํานวน 2 คันๆละ 56,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ครุภัณฑ์การ กษตร
1. ครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม
ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า
จํานวน 2 ครื่องๆละ 34,200 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 443/591

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1. ครื่องอัดอากาศ

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

15,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องอัดอากาศ
ขนาด 100 ลิตร/นาที จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2. ปัมลม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อปัมลม 50 ลิตร 2 มอนิ ตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 ชุดๆละ 7,900 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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3. รถยกลาก ขนาด 2.50 ตัน

หน้า : 444/591

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

7,500,000 บาท

จํานวน

2,900,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถยกลาก ขนาด 2.50 ตัน จํานวน 1 ตัว
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
4. รถ กลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถ กลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จํานวน 1 คัน
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
5. รถบดล้อ หล็ก ขนาด 10 ตัน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อ หล็ก ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 445/591

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
01. ครื่องผสมสัญญาณ สียง ขนาด 32 ช่อง แบบดิจิตอล (Mixer)

จํานวน

143,000 บาท

จํานวน

20,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องผสมสัญญาณ สียง ขนาด 32 ช่อง
แบบดิจิตอล (Mixer) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
02. ครื่องปรับแต่งความถี่ สียง ขนาด 31 x 2 Band (Equalizer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับแต่งความถี่ สียง
ขนาด 31 x 2 Band (Equalizer)
จํานวน 2 ครื่องๆละ 10,200 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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03. ครื่องปรับแต่งสัญญาณ สียง ระบบดิจิตอล (Digital Signal Processor)

หน้า : 446/591

จํานวน

45,700 บาท

จํานวน

79,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องปรับแต่งสัญญาณ สียง ระบบดิจิตอล
(Digital Signal Processor) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
04.ตู้ลําโพงหลัก ขนาด 230 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงหลัก ขนาด 230 วัตต์
จํานวน 2 ตู้ๆละ 39,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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05.ลําโพงฝังฝ้า พดาน ขนาด 30 วัตต์

หน้า : 447/591

จํานวน

48,600 บาท

จํานวน

9,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อลําโพงฝังฝ้า พดาน ขนาด 30 วัตต์
จํานวน 12 ตู้ๆละ 4,050 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
06.ลําโพงสําหรับห้องควบคุม ขนาด 30 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อลําโพงสําหรับห้องควบคุม ขนาด 30 วัตต์
จํานวน 2 ตู้ๆละ 4,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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07.ลําโพงมอนิ ตอร์ วที แบบ Column ขนาด 40 วัตต์

หน้า : 448/591

จํานวน

14,600 บาท

จํานวน

7,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อลําโพงมอนิ ตอร์ วที แบบ Column
ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 2 ตู้ๆละ 3,650 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
08.ลําโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อลําโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์
จํานวน 2 ใบๆละ 3,800 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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09. ครื่องขยาย สียงลําโพงหลัก ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier)

หน้า : 449/591

จํานวน

28,300 บาท

10. ครื่องขยาย สียงลําโพงห้องควบคุม ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) จํานวน

11,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงลําโพงหลัก
ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงลําโพงห้องควบคุม
ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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11. ครื่องขยาย สียงลําโพงฮอร์น ขนาด 120 W (Power Amplifier)

หน้า : 450/591

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

18,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงลําโพงฮอร์น ขนาด 120 W
(Power Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
12. ครื่องขยาย สียงลําโพงฝังฝ้า พดาน ขนาด 360 W (Power Amplifier)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงลําโพงฝังฝ้า พดาน
ขนาด 360 W (Power Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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13. ครื่องขยาย สียงลําโพงมอนิ ตอร์ วที ขนาด 240 W (Power Amplifier)

หน้า : 451/591

จํานวน

12,400 บาท

จํานวน

3,900 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงลําโพงมอนิ ตอร์ วที
ขนาด 240 W (Power Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
14. ครื่อง ล่น CD/DVD/USB/MP3
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ล่น CD/DVD/USB/MP3
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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15. ครื่อง ล่นและบันทึก สียงดิจิตอล MP3 แบบ USB/SD

หน้า : 452/591

จํานวน

7,300 บาท

จํานวน

13,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ล่นและบันทึก สียงดิจิตอล MP3
แบบ USB/SD จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
16.ไมค์ประชุมสําหรับประธาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับประธาน
จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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17.ไมค์ประชุมสําหรับผู้ ข้าร่วมประชุม

หน้า : 453/591

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

148,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไมค์ประชุมสําหรับผู้ ข้าร่วมประชุม
จํานวน 52 ชุดๆละ 12,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
18.ตู้ลําโพงแบบติดผนัง 8X4.5 นิ้ว ขนาด 240 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงแบบติดผนัง 8X4.5 นิ้ว
ขนาด 240 วัตต์ จํานวน 4 ตู้ๆละ 37,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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641

19. ครื่องขยาย สียงตู้ลําโพงติดผนัง 2chX3,000W

หน้า : 454/591

จํานวน

41,900 บาท

จํานวน

28,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องขยาย สียงตู้ลําโพงติดผนัง
2CSX3,000W จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
20.ไมค์ลอยพร้อม ครื่องรับส่งสัญญาณแบบไมค์คู่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอยพร้อม ครื่องรับส่งสัญญาณ
แบบไมค์คู่ จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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21.ไมค์ลอยพร้อม ครื่องรับส่งสัญญาณแบบไมค์ ดี่ยว

หน้า : 455/591

จํานวน

89,700 บาท

จํานวน

165,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอยพร้อม ครื่องรับส่งสัญญาณ
แบบไมค์ ดี่ยว จํานวน 3 ชุดๆละ 29,900 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
22.ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ UHF
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ UHF
จํานวน 4 ชุดๆละ 41,400 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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23.ชุดสายอากาศภายนอกสําหรับไมโครโฟนไร้สาย แบบลอการิทึม

หน้า : 456/591

จํานวน

23,200 บาท

จํานวน

4,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดสายอากาศภายนอกสําหรับ
ไมโครโฟนไร้สาย แบบลอการิทึม จํานวน 2 ชุดๆละ 11,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
24.ชุดสัญญาณ สียง รียกประชุม
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณ สียง รียกประชุม จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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25. ครื่อง ลือกและกระจายสัญญาณคอมพิว ตอร์และ สียง

หน้า : 457/591

จํานวน

43,600 บาท

จํานวน

27,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ลือกและกระจายสัญญาณ
คอมพิว ตอร์และ สียง (Computer Graphics Video & Balanced
Stereo Audio Matrix Switcher) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
26. ครื่อง ลือกและกระจายสัญญาณวิดีโอ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ลือกและกระจายสัญญาณวิดีโอ
(Computer Video & Balanced Stereo Audio
Matrix Switcher) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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27. ครื่องกระจาย สียงสัญญาณคอมพิว ตอร์

หน้า : 458/591

จํานวน

26,700 บาท

จํานวน

8,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องกระจาย สียงสัญญาณคอมพิว ตอร์
1:6 (Graphic Video Distributing Amplifier) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
28. ครื่องแปลงสัญญาณ RGB to HDMI
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องแปลงสัญญาณ RGB to HDMI
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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29. ครื่องควบคุมการจ่ายไฟ ชุดประชุม

หน้า : 459/591

จํานวน

29,800 บาท

จํานวน

25,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องควบคุมการจ่ายไฟ ชุดประชุม
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
30. ครื่องควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตู้แร็ค
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตู้แร็ค
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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31.ไม้ชักฟวส์แบบ 3 ท่อน

หน้า : 460/591

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟวส์แบบ 3 ท่อน จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
32. ข็มขัดปน สา แบบหนัง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ข็มขัดปน สา แบบหนัง
จํานวน 3 ส้นๆละ 12,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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33.ชุดรีพีด ตอร์ภายในสํานักงานพร้อม สารอบตัว

หน้า : 461/591

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดรีพีด ตอร์ภายในสํานักงาน
พร้อม สารอบตัว พร้อมติดตั้งที่ สาแม่ข่ายสถานีหลัก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
34. ครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 40 ครื่องๆละ 12,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 462/591

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว

จํานวน

7,300 บาท

จํานวน

28,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละ อียดจอภาพ 1366 x 768 พิก ซล ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
02. ครื่อง ลือกและแปลงสัญญาณ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ลือกและแปลงสัญญาณ
(Switcher AV/VGA/HDMI) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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03. ครื่องนํา สนอข้อมูลแบบไร้สาย

หน้า : 463/591

จํานวน

16,800 บาท

จํานวน

52,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องนํา สนอข้อมูลแบบไร้สาย
(Wireless presenter) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
04. ครื่องผสมสัญญาณภาพ 4CH HD-SDI (Video Switcher/Mixer)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องผสมสัญญาณภาพ 4CH HD-SDI
(Video Switcher/Mixer) จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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05. จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า

หน้า : 464/591

จํานวน

45,500 บาท

จํานวน

15,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
06. จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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07. ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

หน้า : 465/591

จํานวน

33,700 บาท

จํานวน

70,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
08. ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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09. ครื่องบันทึกภาพกล้อง DVR/NVR 8 CH

หน้า : 466/591

จํานวน

9,200 บาท

จํานวน

9,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องบันทึกภาพกล้อง DVR/NVR 8 CH
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
10. ครื่องควบคุมกล้อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องควบคุมกล้อง
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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11. กล้อง Speed Dome ความละ อียด 2 ล้านพิก ซล

หน้า : 467/591

จํานวน

66,800 บาท

จํานวน

4,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อกล้อง Speed Dome
ความละ อียด 2 ล้านพิก ซล
จํานวน 2 ครื่องๆละ 33,400 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1. ครื่อง ป่าลมร้อน 2,000 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ป่าลมร้อน 2,000 วัตต์
จํานวน 2 ครื่องๆ ละ 2,400 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 468/591

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้กดน้ํา 2 ก๊อก (น้ํา ย็น)

จํานวน

24,250 บาท

จํานวน

34,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ํา 2 ก๊อก (น้ํา ย็น)
จํานวน 5 ครื่องๆละ 4,850 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ครุภัณฑ์โรงงาน
01. คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 10 ตัน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อคีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 10 ตัน
จํานวน 2 ชุดๆละ 17,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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02. จิกซอว์ไฟฟ้า ล ซอร์

หน้า : 469/591

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจิกซอว์ไฟฟ้า ล ซอร์
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
03. ครื่อง ลื่อย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ลื่อย จํานวน 5 ครื่องๆละ 7,200 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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04. ลื่อยโซ่ไฟฟ้า ขนาด 11.5 นิ้ว

หน้า : 470/591

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ลื่อยโซ่ไฟฟ้า ขนาด 11.5 นิ้ว
จํานวน 2 ครื่องๆละ 2,500 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
05. รอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 2 ตัน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 2 ตัน
จํานวน 2 ตัวๆละ 11,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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06. รอกไฟฟ้า 2.0 ตัน

หน้า : 471/591

จํานวน

158,600 บาท

จํานวน

23,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรอกไฟฟ้า 2.0 ตัน
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 79,300 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
07. ครื่อง ชื่อมแบบ TIG 220V
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ชื่อมแบบ TIG 220V จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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08. สว่านไร้สาย ขนาด 18 V

หน้า : 472/591

จํานวน

18,600 บาท

จํานวน

7,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย ขนาด 18 V
จํานวน 3 ครื่องๆ ละ 6,200 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
09. สว่านไฟฟ้า ขนาด 450 W
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 450 W
จํานวน 2 ครื่องๆละ 3,600 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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10. สว่านไฟฟ้า ขนาด 230 W

หน้า : 473/591

จํานวน

5,340 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 230 W
จํานวน 2 ครื่องๆละ 2,670 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
11. ครื่องตัดโลหะ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัดโลหะ จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

661

12. โต๊ะ ลื่อยตัดอลูมิ นียมพร้อมมอ ตอร์

หน้า : 474/591

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

58,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ลื่อยตัดอลูมิ นียมพร้อมมอ ตอร์
และใบตัดอลูมิ นียม จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
13. ครื่องยนต์ปั่นไฟ 3,000 วัตต์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องยนต์ปั่นไฟ 3,000 วัตต์
จํานวน 1 ครื่อง
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 475/591

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
1. ชุดกู้ภัยอาคารสูง

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

375,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดกู้ภัยอาคารสูง
จํานวน 1 ชุด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
2. ชุด ครื่องช่วยหายใจ SCBA
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุด ครื่องช่วยหายใจ SCBA
จํานวน 3 ชุดๆละ 125,000 บาท
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 476/591

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
01. ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

31,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 ครื่องๆละ 22,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
02. ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 5 ครื่องๆละ 6,300 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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03. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

หน้า : 477/591

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
จํานวน 2 ครื่องๆละ 10,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
04. ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ หรือ LED สี
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
ล ซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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05. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

หน้า : 478/591

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

53,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 4 ครื่องๆละ 30,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
06. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 6 ครื่องๆละ 8,900 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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07. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน

หน้า : 479/591

จํานวน

272,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 16 ครื่องๆละ 17,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
08. ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 ครื่อง
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

667

09.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

หน้า : 480/591

จํานวน

8,400 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 3 ครื่องๆละ 2,800 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
10.ตู้สําหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนาด (42U)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัด ก็บ ครื่องคอมพิว ตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนาด (42U) จํานวน 1 ตู้
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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11. ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

หน้า : 481/591

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

152,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 ครื่องๆละ 8,000 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
12.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์
และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 40 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
ป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม กณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 482/591

ครุภัณฑ์อื่น
1. ครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตี ส้นจราจร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสง
ของสีตี ส้นจราจร จํานวน 1 ครื่อง ป็น ครื่องมือวัดการสะท้อนแสง
ของ ครื่องหมายบนผิวทางแบบจําลองการมอง ห็นใน วลากลางคืน
RL (Retroreflective for road marking) มาตรฐาน ASTM.E1710 และ
สามารถวัดค่าการมอง ห็นใน วลากลางคืน Qd (Day visibility)
มาตรฐาน ASTM.E2302 และสามารถวัดค่าการมอง ห็นใน วลา
กลางคืนและกลางวัน (RLและQd) มาตรฐาน EN 1436
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม กําหนด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

900,000 บาท
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2.ชุด ครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตี ส้นจราจร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อชุด ครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตี ส้นจราจร
จํานวน 1 ครื่อง ครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตี ส้นจราจร
สามารถวัดความหนาของ ครื่องหมายจราจรบนผิวทางได้โดยตรง
หรือวัดตัวอย่างในห้องปฏิบัติการโดยไม่ กิดความ สียหายกับผิวถนน
หรือ ครื่องหมายจราจร ป็น ครื่องมือแบบพกพา พื่อความสะดวก
และรวด ร็วต่อการตรวจวัดในสนาม
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม. กําหนด
ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
ป็นไปตาม
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 483/591

จํานวน

120,000 บาท
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน้า : 484/591

รวม 489,878,632 บาท
รวม 489,878,632 บาท
รวม 489,878,632 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่ง จํานวน 108,816,232 บาท
ใหม่
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาแห่งใหม่ และส่วนประกอบอื่นๆ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้าน มืองที่ดี
หน้า 1571 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
001.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23101)
บ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนสําราญ อํา ภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 620 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,960 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 80 ลําดับที่ 174
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

2,037,000 บาท
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002.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19303)
บ้านขามทะ ลสอ-บ้านโนน อํา ภอขามทะ ลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 485/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 855 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,840 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 70 ลําดับที่ 147
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
003.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.นม. (19201) บ้านหนองกระโดน หมู่ จํานวน
ที่ 5 ตําบลบึงอ้อ-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลโป่งแดง อํา ภอขามทะ ลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,000 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบ
และรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 934 ลําดับที่ 198
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

3,000,000 บาท

2,787,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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004.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19005)
บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ตําบลพันดุง-บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตําบลบึงอ้อ
อํา ภอขามทะ ลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 486/591

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 278 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,224 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 71 ลําดับที่ 149
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
005.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.19204)
จํานวน
บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตําบลบึงอ้อ-บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ตําบลพันดุง อํา ภอขามทะ ล
สอ จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 875 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 917 ลําดับที่ 148
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

885,000 บาท

2,328,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 487/591

006.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement จํานวน
In-Place Recycling สาย (อบจ.นม.11202) ขามสะแกแสง –บ้านโนนผักชี
อํา ภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2,100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 750 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
50 ลําดับที่ 79
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
007.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ดิม ป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านคู มือง หมู่ที่ 2 ตําบล มือง กษตร ถึงบ้านงิ้ว ตําบลโนน มือง
อํา ภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจร ดิม ป็นผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 1,245 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,470 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 25 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

3,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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008.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหัว จํานวน
ฟาน ชื่อม บ้านหนองหัวฟาน ขต ทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ตําบลหนองหัวฟาน อํา ภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 488/591

1,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 575 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,875 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและ
รายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 27 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
009.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก (อบจ.นม.11201) สุขาภิบาลขาม จํานวน
สะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ตําบล มืองนาท อํา ภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 284 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 49 ลําดับที่ 78
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

1,100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านโนนข้าวตาก
หมู่ที่ 9 ตําบล มืองนาท-บ้านโจด หมู่ที่ 7 ตําบลหนองหัวฟาน
อํา ภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,410 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,105 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 20 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 489/591

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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011.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ดิม ป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ จํานวน
7 ตําบล มือง กษตร ชื่อม ขตติดต่อ บ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 ตําบลโนน มือง
อํา ภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ดิม ป็นผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 875 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 555 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 26 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 490/591

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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012.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านหนอง สากี่
หมู่ที่ 5 ตําบล มืองคง ชื่อมต่อ บ้านหมัน หมู่ที่ 1 ตําบลหนองมะนาว
อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 491/591

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

497,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 385 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 302 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 28 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านนายสําไว ป้องสนามคลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตําบล มืองคง ชื่อม บ้านศรีนิมิตร
ตําบลดอนใหญ่ อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 190 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 39 ลําดับที่ 49
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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014.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 ตําบล ทพาลัย
อํา ภอคง จากโกรกโพธิ์ ถึง ขต ตําบลโนนแดงและตําบลดอนยาวใหญ่ อํา ภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 795 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 38 ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
015. โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้ ป็นผิวจราจรคอนกรีต สริม
หล็ก ถนน ทศบาล 17 ( ชื่อม ขต อบต.ตาจั่น อํา ภอคง) หมู่ที่ 10
ตําบล ทพาลัย อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้ ป็นผิวจราจร
คอนกรีต สริม หล็ก ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 206 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 824 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 33 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 492/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท
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016. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02101)
บ้านมาบพิมาน - บ้านตลิ่งชัน อํา ภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 493/591

จํานวน

2,000,000 บาท

017. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ตําบลจระ ข้หิน ชื่อม จํานวน
บ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านใหม่ อํา ภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 782 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,474 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 39 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 900 มตร หนา 0.10 มตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 554 ลบ.ม. ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 114 ลําดับที่ 462
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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018. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02305)
บ้านหนองสะแก - บ้านหนองหินโคน อํา ภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 494/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 782 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,474 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 41 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

019. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02306)
บ้านซับระวิง - บ้านบ่อลิง อํา ภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 687 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,496 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 42 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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020. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนทะยูง หมู่ที่ 11
ตําบลหนองขาม-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลคลอง มือง
อํา ภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ช่วงบ้านโนนทะยูง-บ้านหนองหญ้าปล้อง)
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 3,750 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 30,000 ตร.ม.พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 89 ลําดับที่ 149
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 495/591

จํานวน

11,557,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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021. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโนนขี้ หล็ก บ้านกรูด หมู่ที่ 8
ตําบลช้างทอง อํา ภอ ฉลิมพระ กียรติ ชื่อม ขต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 4
ตําบลทองหลาง อํา ภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 496/591

จํานวน

1,890,000 บาท

จํานวน

306,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 626 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,130 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 948 ลําดับที่ 232
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
022. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สริมผิวหินคลุก บ้านโนนหมัน
หมู่ที่ 9 - บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ตําบลหนองงู หลือม อํา ภอ ฉลิมพระ กียรติ
ชื่อมต่อ ตําบลบ้านโพธิ์ อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน สริมผิวหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 466 มตร หนา ฉลี่ย 0.10 มตร
ความลาด อียด 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
240 ลบ.ม.พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 953 ลําดับที่ 243
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 497/591

023. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตูมน้อย 5 หมู่ที่ 10 ทศบาลตําบลชุมพวง จํานวน
- อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อํา ภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ยาว 690 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1047 ลําดับที่ 472
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
024. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07202)
บ้านด่าน กวียน - บ้านกอก อํา ภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 3,170 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 25,360 ตร.ม.พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 46 ลําดับที่ 47
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

8,998,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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025. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08306)
บ้านตะ คียนใหญ่-บ้านปราสาท อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 2,055 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า16,440 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 887 ลําดับที่ 58
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
026. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยจร ข้รุ่ง รือง หมู่ที่ 18 ตําบลหิน
ดาด ชื่อมบ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ตําบลห้วยบง อํา ภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 345 มตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1107 ลําดับที่ 629
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 498/591

จํานวน

6,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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027. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลด่านนอก
อํา ภอด่านขุนทด ชื่อมบ้านสระขุด หมู่ที่ 14 ตําบลบัลลังก์ อํา ภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 มตร
ยาว 840 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ความลาด อียง 1:1.5
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 532 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1128 ลําดับที่ 678
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 499/591

จํานวน

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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028. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จากสระน้ํากลางหมู่ที่บ้าน จํานวน
บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 6 ตําบลสระจร ข้ ชื่อม ตําบลหนองบัวละคร
อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก)
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 830 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ความลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 526 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1123 ลําดับที่ 665
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 500/591

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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029. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 8 ตําบลโนน มืองพัฒนา จํานวน
ชื่อมบ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไทร อํา ภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 มตร
ยาว 670 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ความลาด อียง 1:1.5
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1116 ลําดับที่ 652
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 501/591

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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030. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไทร
ชื่อมบ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 8 ตําบลโนน มืองพัฒนา อํา ภอด่านขุนทด
จังหวัด นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 562 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ความลาด อียง 1:1.5
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1121 ลําดับที่ 661
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 502/591

จํานวน

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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031. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองขุยคู มือง หมู่ที่ 7
ตําบลหนองกราด ชื่อมบ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 14 ขต ทศบาลตําบลหนองกราด
อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 565 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ความลาด อียง 1:1.5
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 528 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1130 ลําดับที่ 683
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 503/591

จํานวน

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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032. โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้าน ทวานิมิต หมู่ที่ 16 ทศบาลตําบล
หนองกราด ชื่อมบ้านหนองขุยคู มือง หมู่ที่ 7 อบต.หนองกราด อํา ภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 504/591

จํานวน

502,000 บาท

จํานวน

501,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 830 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ความลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 526 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1111 ลําดับที่ 641
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
033. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตําบลหนองบัวตะ กียด
ชื่อมตําบลบ้านแปรง อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 มตร
ยาว 670 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ความลาด อียง 1:1.5
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1110 ลําดับที่ 638
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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034. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อํา ภอ ทพารักษ์ ชื่อม บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้าน ก่า
อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 มตร
ยาว 620 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร ลาด อียง 1:1.5 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 486 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่นตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 962 ลําดับที่ 264
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 505/591

จํานวน

500,000 บาท
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035. โครงการก่อสร้างถนนยกคันดิน (สายหัวสระ-หนองกราด) บ้านหัวสระ
หมู่ที่ 4 ตําบลสํานักตะคร้อ อํา ภอ ทพารักษ์ ชื่อม บ้านหนองกราด หมู่ที่ 3
ตําบลหนองกราด อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 506/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

2,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนยกคันดิน
ขนาดกว้าง 7.00 มตร ยาว 1,060 มตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,707 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 962 ลําดับที่ 265
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
036. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนน ขว้า
ขต ทศบาลตําบลโนนแดง ชื่อม ขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7
ตําบลโนนแดง อํา ภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 858 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,290 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 99 ลําดับที่ 169
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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037. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ จํานวน
ที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ่ ชื่อม บ้านหนองตาโล ตําบลโนนแดง อํา ภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 507/591

1,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ยาว 490 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 100 ลําดับที่ 172
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
038. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชื่อมระหว่างตําบล หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตําบล จํานวน
โนนตา ถร อํา ภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว ตําบล ทพาลัย อํา ภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 345 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุกตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 100 ลําดับที่ 171
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

1,000,000 บาท
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หน้า : 508/591

039. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ 3
จํานวน
ตําบลวัง หิน ชื่อม ตลาดนาบุญ ตําบลโพนทอง อํา ภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

999,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 500 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตรหรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 102 ลําดับที่ 176
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
040. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านนายสมพลไปบ้านนาย
วิโรจน์ ถึงถนนบึงแท่น ชื่อม บ้านโนนมะ หลี่ยม ตําบลนางรํา อํา ภอประทาย
บ้านสําพะ นียง หมู่ที่ 7
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 670 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 102 ลําดับที่ 175
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,500,000 บาท
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041. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชื่อมระหว่างตําบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง
ตําบลโนนตา ถร อํา ภอโนนแดง หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน
อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 509/591

จํานวน

491,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 155 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุก ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 99 ลําดับที่ 170
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
หน้า : 510/591

042. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.09304)บ้านมะค่า - บ้านโตนด อํา ภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 515 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 2,000 มตร
รวมยาว 2,515 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,605 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 47 ลําดับที่ 64
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

7,130,000 บาท
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หน้า : 511/591

043. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ดิมโดยการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว ดิม จํานวน
(ช่วงที่ 3) สายบ้านมะระ หมู่ที่ 3 ตําบลดอนชมพู ถึง บ้าน พิก ตําบลหลุมข้าว
อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1,920,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ดิมโดยการแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิว ดิม ขนาดกว้าง 8.00 มตร ยาว 530 มตร
หนา 0.05 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,240 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1054 ลําดับที่ 491
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
044. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไป บ้าน
ดอน ปล้า ชื่อม ทต.ใหม่ อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 720 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1054 ลําดับที่ 492
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,670,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

698

045. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 ตําบลดอนชมพู ชื่อม
บ้านดอนม่วง ตําบลใหม่ อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 512/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

1,270,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 860 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,440 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1055 ลําดับที่ 493
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
046. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่า หมู่ที่ 1
ทศบาลตําบลมะค่า-บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลมะค่า อํา ภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา (ทต.มะค่า ดํา นินการร่วมกับ อบต.มะค่า)
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 511 มตร หนา 0.05 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,066 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1051 ลําดับที่ 480
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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047. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic concrete
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 6
ตําบลจันอัด ถึง บ้านด่านคนคบ ตําบลด่านคล้า อํา ภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 513/591

จํานวน

1,980,000 บาท

จํานวน

1,370,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic concrete
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 672 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,032 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1065 ลําดับที่ 517
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
048. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.10305) บ้านโค้งกระพี้-บ้านคล้า อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 430 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,440 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 48 ลําดับที่ 70
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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049. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.10307)
บ้านหนองกระโดน - บ้านด่านคนคบ อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 220 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 350 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 892 ลําดับที่ 72
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 514/591

จํานวน

1,790,000 บาท
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050. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน กรา หมู่ที่ 11 ตําบลใหม่ ชื่อม
บ้านโนนมะกอก ตําบลดอนหวาย อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 515/591

จํานวน

2,000,000 บาท

051. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ดอน ปล้า หมู่ที่ 15 ตําบลใหม่ ชื่อม จํานวน
ตําบลดอนชมพู อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 665 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,325 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1052 ลําดับที่ 484
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 440 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 225 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,325 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1052 ลําดับที่ 485
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 516/591

052. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหญ้าคาใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลธารปราสาท จํานวน
ชื่อม บ้านสระจันทร์ ตําบลหลุมข้าว อํา ภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 860 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,440 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1053 ลําดับที่ 487
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
053. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12205)
บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย อํา ภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 430 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว135 มตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 3,525 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 931 ลําดับที่ 188
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,374,000 บาท
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หน้า : 517/591

054. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8
จํานวน
ตําบลบัวลาย อํา ภอบัวลาย-บ้านสาม มือง หมู่ที่ 1 ตําบลสาม มือง อํา ภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 615 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,075 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 100 ลําดับที่ 279
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
055. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4
ตําบลหนองหว้า (บ้านนางภควดี โหมดนอก - ขตบ้านฝาผนัง) หมู่ที่ 1
ตําบล มืองพะไล อํา ภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 615 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,075 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 98 ลําดับที่ 274
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

2,000,000 บาท
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056. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตําบลกุดจอก
อํา ภอบัวใหญ่ ชื่อมต่อ ตําบลบัวลาย อํา ภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 518/591

จํานวน

1,000,000 บาท

057. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้าน พ็ดน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านโคก พ็ด หมู่ที่ จํานวน
3 ตําบลกุดจอก อํา ภอบัวใหญ่ ชื่อม ตําบลสาม มือง อํา ภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

1,526,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 330 มตร หนา 0.05 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 131 ลําดับที่ 233
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 500 มตร หนา 0.05 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 132 ลําดับที่ 235
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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058. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตะไก้
จํานวน
หมู่ที่ 7 ตําบลบัวใหญ่ ชื่อม บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตําบลกุดจอก อํา ภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 420 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 134 ลําดับที่ 718
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 519/591

1,478,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 520/591

059.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนฆ่า สือ หมู่ที่ 9 ตําบลบัวใหญ่ จํานวน
ชื่อมต่อ ถนนทางหลวง 202 ตําบลกุดจอก อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 240 มตร
หนา 0.05 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 360 มตร หนา 0.05 มตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า
3,960 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 128 ลําดับที่ 227
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
060.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านหนอง ม็ก หมู่ที่ 9 ตําบลด่านช้าง
ถึง บ้านน้ําอ้อม ตําบลบัวใหญ่ อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 690 มตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,140 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1139 ลําดับที่ 704
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

2,000,000 บาท
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061.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตําบลด่านช้าง
อํา ภอบัวใหญ่ ถึง ถนนลาดยางสี่แยก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 ตําบลบัวลาย
อํา ภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 521/591

จํานวน

2,000,000 บาท

062.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม-หนอง จํานวน
หว้า อน จากบ้านหนอง ม็ก หมู่ที่ 9 ถึง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตําบลด่านช้าง ชื่อม
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า อน ตําบลขุนทอง อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 820 มตร หนา 0.04 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,100 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 129 ลําดับที่ 229
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 77 มตร หนา 0.05 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 205 มตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,102 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 134 ลําดับที่ 238
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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063.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12202)
บ้านดอนคนทา-บ้านโคกกลาง อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 522/591

จํานวน

2,663,000 บาท

จํานวน

2,333,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,000 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 51 ลําดับที่ 81
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
064.โครงการ สริมผิวทางถนนหินคลุกโดยทําผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านอีโค หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแจ้งใหญ่ ถึงบ้านโสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด
อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่า สริมผิวทางถนนหินคลุกโดยทําผิวทางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 960 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 119 ลําดับที่ 208
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 523/591

065.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ จํานวน
4 ตําบลบ้าน หลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตําบลโคกกระ บื้อง อํา ภอบ้าน หลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก (คสล.)
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 304 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,824 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 969 ลําดับที่ 284
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
066. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองโจด-บ้านโนนตาล สี้ยน)
(คุ้มน้อย) บ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ตําบลโคกกระ บื้อง ชื่อม ขต ตําบลวังโพธิ์
อํา ภอบ้าน หลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 241 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรัง ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 974 ลําดับที่ 295
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

800,000 บาท
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067. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย นม.ถ 262-02 จากสายแยก
บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ ชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลช่อระกา
อํา ภอบ้าน หลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 1,389 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,723 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 137 ลําดับที่ 244
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 524/591

จํานวน

4,000,000 บาท
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068. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 9
ไปศาลาแดง ตําบลโนน พ็ด ชื่อม บ้านโกรกหิน ตําบลหันห้วยทราย อํา ภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 525/591

จํานวน

2,180,000 บาท

069. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้าน พ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลหัน จํานวน
ห้วยทราย อํา ภอประทาย ชื่อม บ้านหัวนาคํา หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ่
อํา ภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 740 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีต สริม หล็กไม่น้อยกว่า 3,700 ตร.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 151 ลําดับที่ 272
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 740 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีต สริม หล็กไม่น้อยกว่า 3,700 ตร.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 144 ลําดับที่ 258
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 526/591

070. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองช่องแมว
จํานวน
หมู่ที่ 2 ตําบลหันห้วยทราย ชื่อม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลวังไม้แดง
อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 537 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,759 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 141 ลําดับที่ 253
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
071. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13202)
บ้านหนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองกุง อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 272 มตรหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,176 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 54 ลําดับที่ 88
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,000,000 บาท
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072. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14305)
บ้านลําซอ - บ้านโคกสมอ อํา ภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 527/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 680 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 59 ลําดับที่ 98
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
073. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14203)
บ้านโคกศิลา - บ้านหัน อํา ภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 998 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 5,988 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 58 ลําดับที่ 96
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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074. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านแปะ หมู่ที่ 13 ตําบลตะคุ อํา ภอ
ปักธงชัย ชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมาย ลข 24 ตําบลหนองตะไก้ อํา ภอสูง นิน
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 528/591

จํานวน

5,000,000 บาท

075. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตําบลดอน
จํานวน
อํา ภอปักธงชัย ชื่อม บ้านหนองแปลน หมู่ที่ 11 ตําบลท่าลาดขาว อํา ภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

2,950,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,995 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,970 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1161 ลําดับที่ 761
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,000 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1151 ลําดับที่ 736
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 529/591

076.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ตําบลนก จํานวน
ออก
ชื่อมสี่แยกป้อมตํารวจ บ้านนาง หริญ หมู่ที่ 6 ตําบล กษมทรัพย์ อํา ภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 900 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1150 ลําดับที่ 732
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

077. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.14308)
บ้านนกออก-บ้านหนองหญ้าปล้อง อํา ภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,200 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 901 ลําดับที่ 101
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

2,400,000 บาท
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หน้า : 530/591

078. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 จํานวน
ตําบลสําโรง ชื่อม บ้านไม้ สี่ยว หมู่ที่ 9 ตําบลดอน อํา ภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

1,600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal)
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,000 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1152 ลําดับที่ 739
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
079. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21112)
บ้านโป่งไทร-บ้านซับสําราญ อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 2,250 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,500 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 78 ลําดับที่ 165
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

3,696,000 บาท
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080. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111)
บ้านนา-บ้านขนงพระ หนือ อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 531/591

จํานวน

2,023,000 บาท

จํานวน

3,556,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,000 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 77 ลําดับที่ 164
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
081. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21109)
บ้านหนองไทร-บ้านวังไทร อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,628 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,768 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 75 ลําดับที่ 162
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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082. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21205)
บ้านขนงพระกลาง-บ้านโป่งกระสัง อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 532/591

จํานวน

1,599,000 บาท

จํานวน

1,517,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,050 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 73 ลําดับที่ 159
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
083. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21110)
บ้านทรัพย์ ศรษฐี-บ้านกุดโง้ง อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 750 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 76 ลําดับที่ 163
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 533/591

084. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1ตําบล จํานวน
มาบกราด ชื่อม บ้าน ต็ง ตี้ย หมู่ที่ 12 ตําบลทัพรั้ง อํา ภอพระทองคํา
จังหวัดนครราชสีมา

460,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 200 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 975 ลําดับที่ 297
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

085. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15308)
บ้านท่าหลวง-บ้านกล้วย อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 2,180 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,900 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 64 ลําดับที่ 113
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

3,000,000 บาท
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086. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านตําแย หมู่ที่ 3 ตําบล
กระ บื้องใหญ่ ชื่อม บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตําบลสัมฤทธิ์ อํา ภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ยาว 875 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1172 ลําดับที่ 789
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 534/591

จํานวน

2,000,000 บาท
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087. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านโนน สว หมู่ที่ 11 ตําบล
กระ บื้องใหญ่ ชื่อม บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตําบลชีวาน อํา ภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หน้า : 535/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

3,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ยาว 244 มตร
หนา 0.15 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ยาว 631 มตร
หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1173 ลําดับที่ 790
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
088. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม ตําบลธารละหลอด ชื่อม
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองระ วียง อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,145 มตร
หนา 0.15 มตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,725 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 144 ลําดับที่ 800
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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089. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15206)
บ้าน มืองที-บ้านธารละหลอด อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 536/591

จํานวน

1,760,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 500 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 63 ลําดับที่ 111
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
090. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15101)
สาย มนที่ 3 อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 800 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร ยาว 320 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,360 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 60 ลําดับที่ 106
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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091. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15307)
บ้านวังหิน-บ้านทองหลาง อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 537/591

จํานวน

1,740,000 บาท

จํานวน

5,200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 806 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,448 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 905 ลําดับที่ 112
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
092. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01209)
บ้านพะ นาว์-บ้านโตนด อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 2,464 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,784 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 34 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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093. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01219)
สายแยก ทล.2-บ้านยองแยง อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 538/591

จํานวน

3,099,000 บาท

จํานวน

1,580,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 1,215 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,505 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 37 ลําดับที่ 18
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
094. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก
ตําบลจอหอ ถึงบ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสูง อํา ภอ มือง จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 642 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,568 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้าง ฉลี่ย 0.50 มตร พร้อมงานวางท่อลอด จํานวน 1 จุด
ขนาดท่อลอด 1.00 มตร ระยะทาง 12.00 มตร
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 185 ลําดับที่ 340
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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095.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บายพาส หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 จํานวน
ชื่อมต่อระหว่างตําบลบ้านโพธิ์ กับตําบลตลาด อํา ภอ มืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 330 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้าง ฉลี่ย 0.30 มตร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 191 ลําดับที่ 353
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 539/591

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

726

096. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลียบลําตะคองฝั่งทิศใต้ จากบ้านกระทอน
หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตําบลมะ ริง ชื่อม บ้านท่ากระสังข์ หมู่ที่ 8
ตําบลหัวทะ ล อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 795 มตร
หนา 0.15 มตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.25 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.00 มตร ยาว 191 มตร
หนา 0.15 มตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.25 มตร
(ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 477 มตร
หนา 0.15 มตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ฉลี่ยข้างละ 0.25 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,138 ตร.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 178 ลําดับที่ 327
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 540/591

จํานวน

3,500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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097. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริ วณถนน ทศบาล 23 จํานวน
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกกรวด ชื่อม ตําบลบ้านใหม่ อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 541/591

1,506,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 925 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 5,550 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1197 ลําดับที่ 851
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
098. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนน พชร หมู่ที่ 3 ตําบลละหานปลา จํานวน
ค้าว - บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตําบลกระ บื้องนอก อํา ภอ มืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 692 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,460 ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.20 มตร ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 192 ลําดับที่ 354
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

1,999,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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099. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.27302)
บ้าน มืองยาง-บ้านกระ บื้องนอก อํา ภอ มืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 542/591

จํานวน

2,117,000 บาท

จํานวน

1,992,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 841 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,046 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 82 ลําดับที่ 185
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
100. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปอแดง ตําบลช่องแมว ชื่อม
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านยาง อํา ภอลําทะ มนชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 700 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นข้างละ 0.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 193 ลําดับที่ 356
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

729

101. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก จากบ้านหนองนก ป็ด หมู่ที่ 9
ตําบลบ้านยาง อํา ภอลําทะ มนชัย จังหวัดนครราชสีมา ชื่อม บ้านค้อ
ตําบลโคกสะอาด อํา ภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : 543/591

จํานวน

1,992,000 บาท

จํานวน

1,920,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 700 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นข้างละ 0.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 198 ลําดับที่ 367
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
102. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก จากบ้านอ้อ หมู่ที่ 13
ตําบลบ้านยาง ชื่อม ตําบลช่องแมว อํา ภอลําทะ มนชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 675 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,375 ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นข้างละ 0.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 198 ลําดับที่ 366
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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103. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ตําบลช่องแมว
อํา ภอลําทะ มนชัย ชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 ตําบลโนนรัง อํา ภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 350 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นข้างละ 0.50 มตร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 197 ลําดับที่ 364
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 544/591

จํานวน

995,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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หน้า : 545/591

104. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว รียบ (Cape Seal) สายบ้านคลองทุ รียน จํานวน
หมู่ที่ 6 ตําบลวังนํ้า ขียว ชื่อม บ้านยุปอีปูน หมู่ที่ 4 ตําบลวังหมี
อํา ภอวังนํ้า ขียว จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว รียบ (Cape Seal)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 945 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,670 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1027 ลําดับที่ 421
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

105. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุบลพัฒนา
หมู่ที่ 14 ตําบลวังหมี อํา ภอวังน้ํา ขียว - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตําบลระ ริง
อํา ภอวังน้ํา ขียว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,190 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1029 ลําดับที่ 425
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

3,000,000 บาท
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106. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว รียบ (Cape Seal) สายบ้านคลองบง
พัฒนา หมู่ที่ 16 ตําบลวังน้ํา ขียว ชื่อม บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ชื่อม ขต
ตําบลวังหมี อํา ภอวังน้ํา ขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 546/591

จํานวน

2,800,000 บาท

จํานวน

791,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว รียบ (Cape Seal)
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,285 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,710 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1028 ลําดับที่ 423
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
107. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุด ต่างับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุดน้อย ชื่อม
บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 215 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 155 ลําดับที่ 813
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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108. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชื่อมระหว่างบ้านหนองรี หมู่ที่ 3
(ซ.ฟาร์มไก่) ตําบลสีคิ้ว ชื่อม บ้านกุด ต่างับ หมู่ที่ 3 ตําบลกุดน้อย อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 547/591

จํานวน

1,500,000 บาท

109. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสระ หมู่ที่ 15 ตําบลหนองหญ้าขาว จํานวน
ชื่อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตําบลหนองน้ําใส อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 487 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,435 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 216 ลําดับที่ 402
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 163 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 167 ลําดับที่ 829
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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110. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4
จํานวน
ตําบลบ้านหัน อํา ภอสีคิ้ว ชื่อม บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10 ตําบล สมา อํา ภอสูง นิน
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 548/591

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 8.00 มตร ยาว 103 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 824 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1194 ลําดับที่ 844
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

111. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหญ้าขาว จํานวน
ชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตําบลหนองน้ําใส อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 683 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,098 ตร.ม. ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 153 ลําดับที่ 811
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

1,735,000 บาท
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112. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหญ้าขาว
ชื่อม คุ้มบ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตําบลดอน มือง อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 549/591

จํานวน

500,000 บาท

113. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตําบลหนองบัวน้อย จํานวน
ชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือ ตําบลบ้านหัน อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2,474,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 163 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 217 ลําดับที่ 404
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 มตร
ยาว 1,037 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,222 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 215 ลําดับที่ 401
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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114. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตําบลวังโรงใหญ่
อํา ภอสีคิ้ว ชื่อม บ้านนาตาหน ตําบลหินดาดอํา ภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,158 มตร หนา ฉลี่ย 0.10 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 596 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่นตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 219 ลําดับที่ 409
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 550/591

จํานวน

500,000 บาท
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หน้า : 551/591

115. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 จํานวน
ตําบลวังโรงใหญ่ ชื่อมแยก ทช.นม.4059 บ้านโคก พชร หมู่ที่ 4 ตําบลกฤษณา
อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 970 มตร หนา ฉลี่ย 0.10 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 597 ลบ.ม.
พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่นตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 169 ลําดับที่ 831
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
116. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชื่อมระหว่างบ้านหนอง กตุ หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองน้ําใส ไปบ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 ตําบลคลองไผ่ อํา ภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 163 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 220 ลําดับที่ 411
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

500,000 บาท
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117. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1
ตําบลกฤษณา ถึง บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 10 ตําบลดอน มือง อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 552/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 137 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 218 ลําดับที่ 407
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
118. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1
ตําบลกฤษณา ถึง บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตําบลดอน มือง อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 137 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 219 ลําดับที่ 408
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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119. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับตะ คียน หมู่ที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว
ชื่อม บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตําบลมิตรภาพ อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 553/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 163 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1185 ลําดับที่ 819
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
120. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว
ชื่อม บ้านกุดชะนวน หมู่ที่ 4 ตําบลมิตรภาพ อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 163 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 1196 ลําดับที่ 850
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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121.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตําบลหนองหญ้าขาว
ชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตําบลดอน มือง อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 554/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 273 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,638 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 165 ลําดับที่ 827
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
122. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ่ ชื่อมถนนทางหลวงหมาย ลข 201
ตําบลหนองบัวน้อย อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 300 มตร หนา 0.05 มตร
หรือพื้นที่ถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,800 ตร.ม. ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 220 ลําดับที่ 410
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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123. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสองห้องผ่านพนัง หมู่ที่ 10
ตําบลวังโรงใหญ่ ชื่อม ตําบลหนองหญ้าขาว อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 555/591

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 1,440 มตร หนา ฉลี่ย 0.10 มตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 598 ลบ.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 154 ลําดับที่ 812
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
124. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้ ถ้า ชุมชนอีสาน ขียว
บ้านแผ่นดินธรรม หมู่ที่ 16 ทศบาลตําบลลาดบัวขาว ชื่อม บ้านซับตะ คียน
หมู่ที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว (อบต) อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 652 มตร หนา ฉลี่ย 0.15 มตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 159 ลําดับที่ 820
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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125.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5
ตําบล กฤษณา ชื่อม บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ่ อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 137 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 160 ลําดับที่ 821
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 556/591

จํานวน

500,000 บาท
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126. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลวังโรงใหญ่
อํา ภอสีคิ้ว ชื่อม บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 ตําบลหินดาด อํา ภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,160 มตร
หนา ฉลี่ย 0.10 มตร ลาด อียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 597 ลบ.ม.พร้อม กรด กลี่ยบดอัดแน่น
ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 168 ลําดับที่ 830
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 557/591

จํานวน

500,000 บาท
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127. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20304)
บ้านหนองน้ําใส-บ้านสง่าพัฒนา อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 558/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 422 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,532 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 919 ลําดับที่ 152
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
128. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12
ตําบลวังโรง ใหญ่ ชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลกฤษณา อํา ภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 137 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 226 ลําดับที่ 422
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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129. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12206)
บ้านตาลาด-บ้านหนองอ้ายแหนบ อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 559/591

จํานวน

1,892,000 บาท

จํานวน

7,108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 580 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,640 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 53 ลําดับที่ 84
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
130. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจะบก
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตาดใหญ่ ชื่อม ตําบลสาม มือง อํา ภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 2,960 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 14,800 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 985 ลําดับที่ 319
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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131. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18202)
บ้านตะคองหลง-บ้านโสกแจ้ง อํา ภอสูง นิน จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 560/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

6,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,580 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9,480 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 68 ลําดับที่ 133
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
132. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009)
สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก-บ้านนากลาง อํา ภอสูง นิน จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 2,560 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,480 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 69 ลําดับที่ 140
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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133. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลักศิลา
ตําบล สิงสาง ชื่อม บ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ์ อํา ภอ สิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 561/591

จํานวน

3,300,000 บาท

134. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านโคก ตา หล็ก หมู่ที่ 4
จํานวน
ตําบลกุดโบสถ์ ชื่อม บ้านสระตะ คียน หมู่ที่ 1 ตําบลสระตะ คียน อํา ภอ สิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา (ต่อจาก คสล. ดิม)

5,637,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,030 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,150 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 229 ลําดับที่ 428
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,469 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,814 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 110 ลําดับที่ 434
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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135.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22302)
บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทํานบ อํา ภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 600 มตร
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 1,000 มตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 11,800 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 79 ลําดับที่ 170
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 562/591

จํานวน

5,106,000 บาท
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136. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก บ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12
ตําบล มืองพลับพลา ชื่อมต่อทางหลวงชนบท นม.3041 บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1
ตําบล ทับสวาย อํา ภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 563/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 1,006 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีต สริม หล็กไม่น้อยกว่า 5,030 ตร.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 236 ลําดับที่ 443
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

137. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3
ตําบล มืองพลับพลา ชื่อม บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 ตําบลหลุ่งตะ คียน
อํา ภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 มตร ยาว 1,246 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีต สริม หล็กไม่น้อยกว่า 4,984 ตร.ม.
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 236 ลําดับที่ 442
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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138.โครงการขุดลอกคลองตาด่อน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตําบล มืองพลับพลา
ชื่อม บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 ตําบลหลุ่งตะ คียน อํา ภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 564/591

จํานวน

3,000,000 บาท

139. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชลประทาน หมู่ที่ 14 จํานวน
ตําบลกลางดง ชื่อม บ้านธารมงคล ตําบลหนองน้ําแดง อํา ภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

6,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าขุดลอกคลองตาด่อน
กว้าง 50 มตร ยาว 235 มตร ลึก 7.00 มตร ลาด อียง 1:1.5
คิด ป็นปริมาตรดินขุด 48,528 ลูกบาศก์ มตร ตามแบบและ
รายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริการ กษตร
หน้า 12 ลําดับที่ 28
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 2,313 มตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า 13,878 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 152 ลําดับที่ 275
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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140. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.9
ธนะรัชต์ผ่านศึก - วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ํา ขาวง) บ้านหนองน้ําแดง หมู่ที่ 1
ตําบลหนองน้ําแดง ชื่อม ตําบลกลางดง อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 565/591

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,375 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 8,250 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 153 ลําดับที่ 276
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
141. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านภูไทพัฒนา หมู่ที่ 14 ตําบลวังไทร
ชื่อม บ้านซับยาง หมู่ที่ 11 ตําบลหนองสาหร่าย อํา ภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 595 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 3,570 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 153 ลําดับที่ 277
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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หน้า : 566/591

142. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซับสวอง จํานวน
หมู่ที่ 6 ตําบลขนงพระ ชื่อม ตําบลวังกะทะ อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

6,100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 3,325 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 16,625 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 154 ลําดับที่ 278
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
143. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขนงพระ
ใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลขนงพระ ชื่อม ตําบลหนองน้ําแดง อํา ภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 มตร ยาว 880 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 154 ลําดับที่ 279
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

1,610,000 บาท
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หน้า : 567/591

144. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก (อบจ.นม.01312) บ้านวัด ลียบ จํานวน
- บ้านพุดซา อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา

8,371,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดกว้าง 8.00 มตร ยาว 1,855 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,840 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 35 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

145. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01204)
บ้านโคกไผ่น้อย - บ้านนาตม อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 3,380 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,660 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 32 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน

6,617,000 บาท
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146. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.26203)
บ้านชุมชนพัฒนา - บ้านหนองแวง อํา ภอ ทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 568/591

จํานวน

16,712,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 5,140 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 41,120 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจรตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 81 ลําดับที่ 183
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
147. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15205)
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย มนที่ 5 อํา ภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,250 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
10,000 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 62 ลําดับที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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148. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก (อบจ.นม.15102)
สาย มนที่ 4 อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 567 มตร หนา 0.15 มตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,402 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 903 ลําดับที่ 107
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
149. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203)
บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 530 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,240 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 31 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 569/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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150. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205)
บ้านหนองพลวงใหญ่ - บ้านหนองบัวศาลา อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 380 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,040 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 868 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
151. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01207)
บ้านโพธิ์ ตี้ย - บ้านพลกรัง อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,220 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 33 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 570/591

จํานวน

1,193,000 บาท

จํานวน

1,990,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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152. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01313)
บ้านหนองออก - บ้านหัวสระ อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 290 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,030 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 872 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
153. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315)
บ้านโคกกรวด - บ้านหนองนมนาง อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 1,400 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 36 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 571/591

จํานวน

816,000 บาท

จํานวน

4,067,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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154. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01316)
บ้านยองแยง - วัดพนมวัน อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 572/591

จํานวน

889,000 บาท

จํานวน

3,040,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 365 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
2,190 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่
อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 873 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
155. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01223)
บ้าน สาหงษ์ - บ้านนากลาง อํา ภอ มือง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 1,192 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,344 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 38 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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156. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.02204)
บ้านสระว่านพระยา - บ้านหัวทํานบ อํา ภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 595 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,760 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 40 ลําดับที่ 26
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
157. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04305)
โครงการศึกษาทดลองแก้ปัญหาดิน ค็ม อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 305 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,830 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 879 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 573/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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158. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04306)
บ้านตะโก - บ้านช่อระกา อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 295 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,360 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 879 ลําดับที่ 36
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
159. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04307)
บ้านตากิ่ม - บ้านดอนทะแยง อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 295 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,360 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 43 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 574/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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160. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04308)
บ้านงิ้ว - บ้านโนนแดง อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 1,200 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 44 ลําดับที่ 38
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
161. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.04309)
ทศบาล มืองคง - บ้านไร่ อํา ภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 1,200 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 45 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 575/591

จํานวน

4,000,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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162. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.07301)
บ้านโคกวังวน - บ้านขี้ตุ่น อํา ภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 360 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และระ บียบ
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 883 ลําดับที่ 46
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
163. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07306)
แยกทางหลวง 2017 - บ้านหนองทองคํา อํา ภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 315 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 884 ลําดับที่ 50
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 576/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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164. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.07207)
ทางหลวงหมาย ลข 224 - บ้านคลองกลาง อํา ภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 577/591

จํานวน

786,600 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 323 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,938 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและ
รายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 885 ลําดับที่ 51
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
165. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.08305)
บ้านห้วย - บ้านหนองบัวละคร อํา ภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 310 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 887 ลําดับที่ 57
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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166. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.12204)
หนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อํา ภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 578/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 380 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 52 ลําดับที่ 83
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
167. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13304)
บ้านไร่อ้อย - บ้านหันห้วยทราย อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 340 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 898 ลําดับที่ 90
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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168. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13305)
บ้านทุ่งมน - บ้านสําโรง อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 261 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,827 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 55 ลําดับที่ 91
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
169. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13306)
บ้านกระทุ่มราย - บ้านโนนหญ้านาง อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 340 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 56 ลําดับที่ 92
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 579/591

จํานวน

664,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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170. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.13307)
บ้านบึงกระโดน - บ้านดอนยาว อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 มตร
ยาว 620 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,340 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 57 ลําดับที่ 93
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
171. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15204)
บ้านหนองปรือ - บ้านดงใหญ่ อํา ภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ยาว 1,225 มตร
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 61 ลําดับที่ 109
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 580/591

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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172. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17308)
บ้านลิ้นฟ้า - บ้านท่าสวนยา อํา ภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 375 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 65 ลําดับที่ 129
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
173. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309)
บ้านหนองหว้า - บ้านหนองขาม อํา ภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ยาว 380 มตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. พร้อมตี ส้นจราจร
ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 66 ลําดับที่ 130
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 581/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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174. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17210)
บ้านขุนละคร - บ้านหนองออ อํา ภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 มตร
ยาว 960 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 67 ลําดับที่ 131
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
175. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20305)
บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน อํา ภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 315 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 919 ลําดับที่ 153
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 582/591

จํานวน

3,600,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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176. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21301)
บ้านคลองยาง - บ้านคลองม่วง อํา ภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 583/591

จํานวน

900,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 445 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 920 ลําดับที่ 155
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

177. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.23203)
บ้านนาแค - บ้านหนองขามดี อํา ภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 1,155 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,240 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ล่มที่ 2 พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 927 ลําดับที่ 176
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47

770

178. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.32202)
บ้านโนนหมัน - บ้านมะดัน อํา ภอ ฉลิมพระ กียรติ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า : 584/591

จํานวน

4,000,000 บาท

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
ยาว 2,370 มตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า18,960 ตร.ม.
พร้อมตี ส้นจราจร ตามแบบและรายละ อียดที่ อบจ.นม.กําหนด
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 83 ลําดับที่ 192
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการส่ง สริมการพัฒนาผู้นําชุมชนด้านการ กษตร
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการพัฒนาผู้นําชุมชนด้านการ
กษตร โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสัง ขป ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่าที่จํา ป็นในการอบรม
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการ
กษตร หน้า 741 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:47
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

หน้า : 585/591

รวม

4,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,000,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,000,000 บาท

1.โครงการส่ง สริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้อง จํานวน
ถิ่นภาค อกชน ในการพัฒนา ฟ้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

1,000,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม รณรงค์ ส่ง สริม
สร้าง ครือข่ายกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค อกชน
ในการพัฒนา ฟ้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา
ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1595 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง
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2.โครงการปลูกต้นไม้ พิ่มพื้นที่สี ขียว พื่อการอนุรักษ์ฟ้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวด จํานวน
ล้อม
พื่อจ่าย ป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมปลูกต้นไม้ พิ่มพื้นที่สี ขียว
ในชุมชนทั้งจังหวัด ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน
-จัดกิจกรรมปลูกป่า ฉลิมพระ กียรติฯ นื่องในวันสําคัญ
จังหวัดนครราชสีมา มีป่าต้นน้ํา ป่าสาธารณะประโยชน์
ของชุมชนและพันธุ์ไม้ประจําถิ่นที่อุดมสมบูรณ์
ป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
แก้ไข พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
หมวด 4 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 45 ข้อ (7) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ พื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน อง ข้อ 5 การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ข้อ 7 การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน ล่มที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 1595 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

หน้า : 586/591

3,000,000 บาท
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หน้า : 587/591

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 169,541,801 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี้ งินต้น

รวม 169,541,801 บาท
รวม 169,541,801 บาท
จํานวน

8,268,600 บาท

จํานวน

6,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าชําระหนี้ งินต้น งินกู้ กสอ. ในการก่อสร้างบ้านพักครู
ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญา ลขที่ 398/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558
จํานวน งิน 82,686,000.- บาท ระยะ วลาการส่งใช้ งินกู้ 10 ป (10
งวด) ชําระ ป็นงวดที่ 4 ปงบประมาณ 2563
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

งินสมทบกองทุนประกันสังคม
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ งินกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในอัตรา 5% บิกจ่ายตามมาตรา 47
ป็นไปตาม
- 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
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน

หน้า : 588/591

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทดแทน ป็นรายปของพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้ ชี่ยวชาญพิ ศษ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยต้องนําส่ง งินสมทบ ข้ากองทุน งินทด
แทน ป็นรายปในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป
ป็นไปตาม
- 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
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินช่วย หลืองบประมาณรายจ่าย ฉพาะการโครงการอื่น
จํานวน

784,700 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย หลืองบ ฉพาะการ พื่อใช้ในกิจการสถานีขนส่ง
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สํารองจ่าย
พื่อจ่าย ป็น งินสํารองจ่ายในกรณีฉุก ฉินจํา ป็นหรือที่ ป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมโดยตรง
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย หลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระ บียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการช่าง

จํานวน 100,000,000 บาท
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หน้า : 589/591

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน

1,588,501 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประ ทศไทย ร้อย
ละ 0.1 ของรายได้ ไม่รวม งินอุดหนุน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กี่ยวกับคําบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
2. งินสมทบกองทุนฟ้นฟูสมรรถภาพที่จํา ป็นต่อสุขภาพ
จํานวน

10,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนฟ้นฟูสมรรถภาพที่จํา ป็นต่อสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา
ป็นไปตาม
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รื่องการกําหนดหลัก
กณฑ์การดํา นินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้นฟูสมรรถภาพที่จํา ป็นต่อ
สุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2554
-ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 798 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต
3. งินสง คราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ พื่อ ข้ารับการรักษา
พยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ
ป็นไปตาม
-ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสง คราะห์ผู้ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 และระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ป็นไปตาม แแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า 797 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองส่ง สริมคุณภาพชีวิต

จํานวน

1,000,000 บาท
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งินช่วยพิ ศษ

หน้า : 590/591

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

16,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย
- ป็นไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน งินป บํา หน็จ บํานาญและ
งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา รื่อง หลัก กณฑ์และ งื่อนไขการจ่าย งินช่วย
พิ ศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- ป็นไปตามระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการ จ้าหน้าที่
งินสมทบกองทุนบํา หน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบํา หน็จบํานาญ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ ไม่รวมรายรับประ ภท
พันธบัตร งินกู้ งินที่มีผู้อุทิศให้หรือ งินอุดหนุน
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินบํา หน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
- หนังสือสํานักงานกองทุนบํา หน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 29, ว 30 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2561
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2562 17:49:48
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งินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

จํานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการบํานาญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2596
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินบํา หน็จลูกจ้างประจํา

จํานวน

5,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินบํา หน็จราย ดือน หรือบํา หน็จพิ ศษราย ดือน และ งิน
บํา หน็จตกทอดลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ป็นไปตาม
- ระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบํา หน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2554
- ระ บียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินกองทุนบํา หน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)

จํานวน

18,000,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบํา หน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
ป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงานกองทุนบํา หน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 29, ว 30 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง
งินสมทบกองทุนสํารอง ลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะ บียนแล้ว (กสจ.)
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนสํารอง ลี้ยงชีพของลูกจ้างประจํา (กสจ.) ซึ่งจด
ทะ บียนแล้ว (กสจ.)
ป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกองทุนสํารอง ลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตั้งจ่ายจาก งินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการคลัง

หนา : 1/1
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน

งบบุคลากร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สรางความ แผนงานเคหะ แผนงานสังคม
สงเคราะห
เขมแข็งของ และชุมชน
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

รวม

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เงินชวยพิเศษ
รายจายตามขอผูกพัน

784,700
5,000,000
1,000,000

784,700
5,000,000
1,000,000

1.คาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด
2. เงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
3. เงินสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
คาชําระหนี้เงินตน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของ
สวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,588,501
10,000,000

1,588,501
10,000,000

1,000,000

1,000,000

8,268,600
6,000,000

8,268,600
6,000,000

600,000

600,000

18,000,000
300,000
16,000,000
100,000,000
1,000,000

18,000,000
300,000
16,000,000
100,000,000
1,000,000
480,000
11,463,900
899,600
2,132,300
480,000
132,769,800
67,563,400
10,495,000
1,085,414,600
82,786,800
23,213,600
2,127,600
3,000,000
30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เงินเดือน (ฝาย
การเมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

สํารองจาย
เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาจางลูกจางประจํา
เงินประจําตําแหนง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาเบี้ยประชุม

26,714,600
664,000
2,813,900
42,086,500

11,959,400
186,600
1,003,500
15,333,000

7,011,200
319,700
458,900
18,823,700

8,377,400
336,000

3,230,300
241,200

121,200

60,377,800
64,444,100
4,983,700
900,169,000
82,786,800
11,299,600
288,000

480,000
11,463,900
899,600
2,132,300
480,000
26,706,800
1,949,000
1,235,000
109,002,400
306,300
1,141,200
3,000,000
30,000
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คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

700,000
1,300,000

631,824,000

2,915,200

81,450,000

716,889,200

350,000

500,000

5,000,000
4,100,000

5,000,000
6,250,000

2,350,000
100,000
50,000
10,000
30,000
100,000

2,350,000
15,000
10,000
100,000
50,000
10,000
30,000
100,000

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

600,000

10,000

600,000
75,000
50,000
15,000
10,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000
15,000
100,000

100,000
15,000
100,000
1,800,000
300,000
65,000
20,000
740,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
01. คาจางเหมาบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนี่ง
01. คาบอกรับวารสาร
02. คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม
02. คาบอกรับวารสาร
03. คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม/สําเนาเอกสาร/ปก
03.คาบอกรับวารสาร
04. คาลางอัดขยายภาพ
05. การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตางๆ
06. คาประสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
08. คาจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพรผลงาน
09. คาจัดทําหนังสือคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประชุมสภา
1. คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม
1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล/คาเก็บขยะ
1.คาถายแบบแปลน คาจางเหมาทําสําเนาเอกสาร/เขาเลม/
1.คาบอกรับวารสาร
1.คาลางอัดขยายภาพ
10. คาจัดทําปายประชาสัมพันธ/กรอบโครงสรางและ
ผลงานกิจกรรม

15,000
10,000

75,000
15,000

50,000

11. คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
12.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร
2. คาบอกรับวารสาร
2.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยาง
2.คาเชาอาคาร
2.คาถายแบบแปลนกอสราง
2.คาบอกรับวารสาร/คูมือ/หนังสือ
3. คาธรรมเนียมตางๆ
3.คาจัดทําประกันภัยรถราชการ
3.คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
3.คาติดตั้งขยายเครือขายอินเตอรเน็ต
4. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

300,000

1,800,000
65,000

20,000

740,000

240,000

240,000
50,000
2,000,000

50,000
2,000,000
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4.คาจัดฌาปนกิจศพผูรับบริการฯ ที่ถึงแกกรรม
4.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง
5.คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5.คาจางเหมาบริการสําหรับจางบุคคลภายนอก

6.คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพยสินสถานที่
ราชการ
7.คาเชาที่ดิน
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
01.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE
01.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรกั ษ งาน
วัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ ของอําเภอในจังหวัด
นครราชสีมา (งานลอยกระทง อ.พิมาย อ.สูงเนิน อ.บาน
เหลื่อม)
01.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา
02. โครงการจัดงานวันครู
02.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประทีป
พระราชทานอําเภอสูงเนิน
02.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563
02.โครงการผลิตและเผยแพรวารสาร องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
02.โครงการวันลอยกระทง
02.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
02.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
02.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

103,000

103,000

6,000,000

6,000,000

500,000

650,000

500,000
650,000

500,000

500,000

4,200
145,000

7,100,000

78,000

20,000
100,000

50,000

1,890,000

4,200
9,205,000

200,000

200,000
1,500,000

300,000
1,778,000

1,000,000

1,000,000

150,000

150,000

3,529,920

3,529,920

2,500,000

2,500,000

1,000,000

1,000,000

20,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000
20,000

10,000,000

10,000,000

4,000,000

4,000,000
3,532,835

3,532,835
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03. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
03.โครงการคลินิกอบไออุนรัก องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
03.โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ (สวดมนต
ขามป สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ประจําป พ.ศ.2563)
03.โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด นครราชสีมา ผานสื่อวิทยุ
03.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดานการ
ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ประจําป พ.ศ.2563
03.โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
03.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

221,000
500,000

04.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
05.คาใชจายการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่นในการ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

500,000

100,000

100,000
300,000

300,000

200,000

200,000

30,000

30,000

400,000

400,000

03.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา
04. โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับ
การทํางาน
04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
04.คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
04.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ
(วันสามเณร)
04.โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ
04.โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกบุคลากรใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
04.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (กิจกรรมคายธรรมะ “เยาวชนสดใสหัวใจหางไกลยา
เสพติดและอบายมุข”)

221,000

6,129,584

6,129,584

600,000

600,000
279,000

279,000
380,000

50,000

380,000
50,000

30,000

30,000

800,000
4,400,000

800,000
4,400,000

4,323,025

4,323,025

50,000

50,000
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05.คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับแกไข
ทบทวน เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
05.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ
(วันมาฆบูชา)
05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติหัวขอ”สรางคนดีดวย
ประวัติศาสตร สรางชาติดวยอุดมการณ เสริมสรางการ
ทํางานเปนทีม
05.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
ทัศนศึกษา
05.โครงการสงเสริมการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภในกลุม
วัยรุน

05.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (หลักสูตรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด)

400,000
50,000

50,000
360,000
200,000
5,400,000

5,400,000

750,000

750,000
13,881,521

13,881,521

1,800,000

1,800,000
250,000

40,000

689,500

250,000
689,500
40,000

100,000
1,700,000

360,000
200,000

05.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนครบุรี
06. โครงการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายสุขภาพและประชาชนทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา
06.คาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับประจําป
และฉบับแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
06.โครงการธรรมะศึกษา
06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสงู อายุ
06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําป งบประมาณ 2563
06.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

400,000

100,000
1,700,000
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06.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรกั ษ งาน
วัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ ของอําเภอในจังหวัด
นครราชสีมา (งานบวงสรวงทาวสุรนารี) จํานวน 15 อําเภอ
ดังนี้ 1.อ.ปากชอง 2.อ.สูงเนิน 3.อ.ขามทะเลสอ 4.อ.
ประทาย 5.อ.บัวใหญ 6.อ.ชุมพวง 7.อ.ลําทะเมนชัย 8.
อ.พิมาย 9.อ.โนนแดง 10.อ.ครบุรี 11.อ.เฉลิมพระเกียรติ
12.อ.หวยแถลง 13.อ.จักราช 14.อ.บานเหลื่อม 15.อ.ปก
ธงชัย
06.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผวิทยา
07.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอเมือง
07.โครงการจัดงานวันสงกรานต
07.โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
07.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานในองคกร
07.โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับประชาชนอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน
07.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
07.โครงการสงเสริมสุขภาพตาและการปองกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น
07.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม
08.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอแกงสนามนาง
08.คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ)
08.โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
08.โครงการปลูกจิตสํานึกการปองกันการทุจริตใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

750,000

750,000

4,426,942

4,426,942
83,080

550,000

83,080
550,000

2,000,000
500,000

500,000

1,500,000

1,500,000
100,000

100,000

1,848,000

1,848,000
5,977,337

785,080
1,000,000

2,000,000

5,977,337
17,280

17,280

70,000,000

70,000,000

785,080
1,000,000
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08.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
(โพธิ์กลาง)

300,000

08.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
08.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
08.โครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
09.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอขามทะเลสอ
09.คาใชจายสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่นใน
การรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
09.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ
(วันวิสาขบูชา)
09.โครงการปลูกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติเพื่อ
เสริมสรางอุดมการณรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยใหกับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

5,171,423

700,000

700,000
50,000

18,540
3,000

50,000
1,830,000

1,830,000
300,000

09.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนชองแมววิทยาคม

300,000
437,400

437,400

5,578,366

09.โครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง “หลักสูตร
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง”

5,000,000

15,000,000

1,000,000

1.โครงการสงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ

5,578,366
100,000

100,000

300,000

5,300,000
15,000,000

1,000,000

1,000,000
400,000

18,540
3,000

50,000

09.โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทางเลือก

1.โครงการสงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนดานการเกษตร

5,171,423

50,000

09.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา (วัดมวง)

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี
1.โครงการสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟนฟู
และอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลํา
คลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ

300,000

1,000,000
400,000
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10.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอขามสะแกแสง
10.โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร)

25,400
110,000

110,000

10.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1,900,000

10.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคี
เครือขายสุขภาพ

1,697,630
30,000

30,000
3,907,801

10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง”
11.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอคง
11.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
11.โครงการคาใชจายในการจัดประชุม/รวมประชุม
สมาพันธองคการบริหารสวนจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ

11.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

4,800,000

1,697,630

10.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

11.โครงการจัดงานประเพณีวนั สงทายปเกา ตอนรับปใหม
11.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและ
การชวยชีวิตเบื้องตน
11.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชา
สูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอคง
11.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรกั ษ งาน
วัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ ของอําเภอในจังหวัด
นครราชสีมา (งานแหเทียนพรรษา อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.
บานเหลื่อม)

1,900,000

4,800,000

10.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอหวยแถลง
ตามรอยพออยูอยางพอเพียง
10.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณีจัดงานวันลอยกระทง

25,400

3,907,801
530,700

530,700

27,220

27,220

6,000,000

6,000,000
200,000

25,000

200,000
25,000

2,377,000

2,377,000

1,800,000

1,800,000

150,000

150,000

8,478,594

8,478,594
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12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน "คืนเอวให้
องค์กร"
12.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอครบุรี
12.โครงการจัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ (วัน
เข้าพรรษา)
12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
12.โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอําเภอ
คงในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

37,575

37,575
33,660

100,000

100,000
30,000

30,000

1,450,000

1,450,000

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

5,015,833

12.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
13.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอจักราช
13.โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9)
13.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอบ้านเหลื่อม
13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ
13.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา

5,015,833
500,000

500,000

25,120

25,120

50,000

50,000
100,000
1,700,000

100,000
1,700,000

100,000

100,000
7,000,000

7,000,000
11,824,886

14. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาอําเภอครบุรี
14.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ
14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

33,660

11,824,886

1,540,800

1,540,800
20,080

40,000

20,080
40,000

3,000,000

3,000,000
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14.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม
15.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอชุมพวง
15.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
15.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอวังน้ําเขียว
15.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

1,741,600

1,741,600
5,212,003
25,820
2,046,500

1,200,000
100,000

100,000
4,103,717

16. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์

1,540,800
30,160
400,000

1,080,000
5,313,812

16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
17.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอด่านขุนทด
17.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
1,800,000

30,160
400,000

1,080,000

16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

428,000

1,540,800

16.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
โชคชัย

17.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการ
บริหารจัดการชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

4,103,717

428,000

16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

25,820
2,046,500

1,200,000

15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
15.โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่งและความก้าวหน้าของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

16.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

5,212,003

5,313,812

1,789,800

1,789,800

36,180

36,180

321,200

321,200
1,800,000
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17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอที

220,000

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

220,000
14,395,014

18.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
เทพารักษ์
18.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
18.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอจักราช
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

14,395,014

15,880

15,880

80,000

80,000

1,700,000

1,700,000
4,839,725

18.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและ
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ

4,839,725

200,000

200,000

19.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
โนนแดง

19,240

19,240

19.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

412,200

412,200

19.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอเมืองยาง

1,700,000

1,700,000

19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย

4,877,269

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์
เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ
2.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

200,000

2.โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะ
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น

200,000

1,500,000

2.โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง
2.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,877,269

1,500,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000
700,000

700,000
800,000

800,000
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20.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
โนนไทย

29,180

20.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
20.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอชุมพวง

1,000,000

1,000,000

1,700,000

1,700,000

20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่

17,838,568

20.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
21.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ
โนนสูง
21.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

41,220

41,220

4,786,856

308,000

320,000

22.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอบัวลาย
22.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

308,000

320,000
17,980

250,000

17,980
250,000

22.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด
อบจ.นม.ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

23.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอบัวใหญ่

130,400

4,786,856

21.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

130,400

1,000,000

21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

22.โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน

17,838,568

1,000,000

21.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

29,180

7,500,000
720,000

7,500,000
720,000

4,934,216

4,934,216
29,320

29,320
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23.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประทาย
23.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

7,699,360

7,699,360
20,788,424
1,000,000

23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสายใยครอบครัวอบอุ่น

250,000
16,440
700,000
6,823,699

400,000
500,000

500,000

40,380

40,380

200,000

200,000
5,619,035

5,619,035

300,000

300,000

30,160

30,160

720,000

26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2
27.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอปากช่อง
27.โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว

6,823,699

400,000

25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
26.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอประทาย
26.โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการแพทย์
แผนไทย

720,000
8,145,146

8,145,146
32,260

300,000

16,440
700,000

24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
24.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ
24.โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
25.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอปักธงชัย
25.โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชน
ท้องถิ่น
25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

1,000,000
250,000

24.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
อําเภอบ้านเหลื่อม
24.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ

20,788,424

32,260
300,000
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27.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากชองพิทยาคม
28.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอพิมาย
28.โครงการจัดงาน "ของดีเมืองโคราช@กทม."

6,320,624
32,680
1,600,000

6,610,521

29.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอพระทองคํา

200,000
5,117,991

3.โครงการจัดทําสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในเขตจังหวัดนครราชสีมา

5,117,991

100,000

100,000

500,000

500,000
500,000

3.โครงการสงเสริม สนับสนุน และสรางชุมชนนํารองและตนแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเปนแบบอยางใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,000,000
300,000

300,000
16,160

30.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

3,371,790

31.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอลําทะเมนชัย

16,160
3,371,790

17,420
1,658,400

500,000
1,000,000

30.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอเมืองยาง

31.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ดาน
การบริหารจัดการชุมชนตนแบบอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

17,420
200,000

29.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมะคาวิทยา

30. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็ก เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.

6,610,521
17,420

29.โครงการสนับสนุนการจัดงาน "อุนไอรัก คลายความ
หนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร"

32,680
1,600,000

28.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา

3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานดานชาง
3.โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได

6,320,624

17,420
1,658,400
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31.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

4,459,412

32.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอวังน้ําเขียว
32.โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องตน แกบุคลากร
ครูและนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

19,380
929,950

32.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

5,480,465

1,000,000

35.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอสีดา
35.โครงการรณรงคการลดภาวะโลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4,962,317

36.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอเสิงสาง
36.โครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟใน
ภาวะฉุกเฉิน
36.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม

4,962,317
33,520

2,000,000

33,520
2,000,000

6,765,076

6,765,076
20,360

200,000

35.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

28,760
1,000,000

34.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอสีค้วิ
34.โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/ อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและใหความ
34.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

5,480,465
28,760

33.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

19,380
929,950

33.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอสูงเนิน
33.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean
City)

4,459,412

20,360
200,000

6,335,066

6,335,066
23,440

861,200

23,440
861,200

6,865,029

6,865,029
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37.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอหนองบุญมาก

24,280

37.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

224,200

224,200

37.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

3,529,638

38.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
อําเภอหวยแถลง

เมืองรวมเมือง
4.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
40. โครงการปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดและศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
40.โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ

40.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
41.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
41.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร
42.โครงการฝกอบรม/สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ดาน
ดาราศาสตร และวิทยาศาสตร

3,529,638
31,000

38.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม
38.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
39.คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาสัดสวนระดับจังหวัด
39.โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
39.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม
4.โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรียนตนแบบ
การจั
ดการขยะมูลฝอยและการจั
อมอย
4.โครงการวางและจั
ดทําผัง/ปรับดปรุการสิ
งผัง่งเมืแวดล
องรวมจั
งหวัางยั
ด/ผั่งยืงน

24,280

4,605,592

31,000
4,605,592

1,000,000

1,000,000
368,000

3,000,000

368,000
3,000,000

5,493,229

5,493,229

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
700,000

700,000

200,000

200,000

3,000,000

3,000,000
4,058,518

4,058,518
200,000

7,095,684

200,000
7,095,684

235,000

235,000
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42.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม

4,045,166

4,045,166

43โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

6,802,534

6,802,534

44.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

7,205,231

7,205,231

45.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

19,132,896

19,132,896

46.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

4,359,108

4,359,108

47.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

4,238,160

4,238,160

48.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลยวิรยิ ะ
วิทยา

4,549,372

4,549,372

49.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

15,209,142

15,209,142

5.โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน
ดานผังเมืองและที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

5.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การคลัง บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
50.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยา
คม
51.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

1,130,000

1,130,000

3,973,448

3,973,448

6,436,231

6,436,231

52.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

4,701,119

4,701,119

53.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

5,303,736

5,303,736
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54.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

6,282,408

6,282,408

55.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

4,755,466

4,755,466

56.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา

4,860,131

4,860,131

5,827,869

5,827,869

5,164,138

5,164,138

1,000,000
250,000
400,000
400,000

1,000,000
250,000
400,000
400,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

100,000

100,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

16,800,000

16,800,000

1,000,000

1,000,000

57.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา
58.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพวิทยา
59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงาน
ทางวิ
ชาการ (Symposium)
60.โครงการยกระดั
บผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
61.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
62.โครงการสรางเครือขายทางการศึกษา
63.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ English for
Intergrated Studies : EIS
64.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
65.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
66..โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ
67.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม.
68.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
69.โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
70.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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71.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสํารวจ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุกอสราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาไฟฟา
คาบริการไปรษณีย
คาบริการโทรศัพท
ครุภัณฑสํานักงาน
01. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด
24000 บีทียู
01. ถังน้ํา
01.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
01.ตูเหล็กแบบ 2 บาน
02. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
02.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี)
02.เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา
03. โตะปฏิบัติงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
03.เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
03.ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
04. เกาอี้ปฏิบัติงาน

40,000,000
600,000
5,000,000
1,503,000
1,160,000
5,980,000
1,500,000
120,000
500,000
12,172,500
1,000,000
7,400,000

1,000,000

1,000,000

1,300,000

1,300,000
200,000
44,560,250
1,028,650
5,000,000
4,923,000
20,000
1,580,000
9,000,000
1,700,000
2,816,100
680,000
770,000
12,442,500
100,000
5,180,000
15,918,000
4,037,000
950,000
8,480,000
527,000
870,000

200,000
1,660,250
428,650

100,000

150,000

2,650,000

500,000

200,000

300,000

100,000

150,000

2,420,000
20,000
200,000
2,270,000

30,000
350,000

30,000

720,000

200,000

300,000

100,000
50,000
100,000
3,100,000

220,000
500,000
200,000
1,916,100
330,000
170,000
220,000
580,000
8,518,000
37,000
350,000
760,000
27,000
70,000

4,000,000
600,000
7,720,000
500,000
800,000

194,400
18,600

360,000
120,000
62,200

194,400

22,000
46,000
37,500

16,500
55,000
360,000
22,500

18,600
360,000
16,500
77,000
120,000
360,000
46,000
62,200
22,500
37,500
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04.เกาอี้ผูบริหาร
04.เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา
05. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
05.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน
05.ตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต
06. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)
06.เกาอี้ทํางานหลังสวิงคมีที่วางแขน
06.ถังน้ําแบบสเตนเลส
07.ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
07.ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส
08.เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ทาวแขน
08.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
09.โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต
09.โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต
1. โตะทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม
1.เกาอี้ปรับระดับมีที่วางแขน

1.เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30
แผนตอนาที
1.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
10.เกาอี้แถวนั่งรอผูโดยสาร 4 ที่นั่ง
10.เกาอี้ทํางานหลังโยกมีที่วางแขน
11.เกาอี้เหล็กบุนวม
11.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง
12.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
12.ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
13.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 40,000 บีทียู
13.ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต

36,000

42,000
36,000
130,000

30,600

30,600

130,000

71,500

180,000

30,000

18,100

117,000

18,600
45,000

33,000

13,800

78,200

44,000

120,000
46,000
42,500
63,000

71,500
180,000
30,000
18,100
117,000
18,600
45,000
33,000
13,800
78,200

44,000
15,000

15,000

120,000
120,000
6,500

47,000

46,000
120,000
42,500
6,500
63,000

47,000
31,600

51,200

14.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน
14.พัดลมไอเย็น ขนาดครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม.
15.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน
16.ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
17.ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
18.เกาอี้สํานักงาน

42,000

31,600

51,200
4,500

4,500

97,200

97,200

235,000

235,000

30,600

30,600

31,600
20,000
75,600

31,600
20,000
75,600
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19.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน
2. เกาอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรงเรียนปราสาท
2.เกาอี้สํานักงาน
2.โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต
2.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
20.เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600
จุดตอตารางนิ้ว

25,000

13,000

18,400

23,000

21.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

3. โตะ-เกาอี้ โรงอาหาร จํานวน 20 ชุด สําหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม
3.เกาอี้สํานักงาน

64,800

64,800

104,000
64,800

23,000

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

50,000

4.เกาอี้ประชุม

90,000
32,400

4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

4.เครื่องฟอกอากาศ
5. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1
เครื่อง สําหรับโรงเรียนวังโปงพิทยาคม

59,000

18,000

12,500
64,800
23,000

50,000

50,000

5.เครื่องโทรสาร
5.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
6.โตะเกาอี้ครู จํานวน 2 ชุด สําหรับโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

02.คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

180,000

12,500

3.โตะอเนกประสงคหนาโฟเมกาขาว ขาชุบโครเมี่ยม พับได

12,500
13,000
25,000
18,400
23,000

180,000
104,000

3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

01. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
01.คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)
01.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
02. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

12,500

90,000
32,400
59,000

50,000
82,500

54,000

18,000
82,500

54,000

68,000

68,000

238,000

238,000

44,000

44,000

15,200

15,200

30,000

30,000
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02.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3
03. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

31,500

31,500
10,000
28,600

03.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
03.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่
1 (18 หนา/นาที)
04. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
04.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถั04.เครื
งหมึก่อพิงพิ
มพมพ(InkMultifunction
Tank Printer)เลเซอร หรือ LED สี
05. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
05.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

20,000

20,000

07.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
10.ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 2
ขนาด (42U)

8,000

8,000
120,000

8,600

8,600

36,000

36,000

53,400

53,400
37,500

37,500
272,000

57,000

57,000

5,200

22,000
5,200
8,400

272,000

22,000

08.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
09.จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

5,200
24,000
15,000

120,000

07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
08.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

5,200
24,000
15,000

05.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer)
06. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 3
06.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1
06.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

8,400

30,000

30,000

85,000

85,000
187,000

22,000

10,000
28,600

187,000
22,000

800
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11.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ

16,000

16,000

12.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

152,000

152,000

2.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที)

7,800

2.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28หนา/นาที)
2.เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

7,800

44,500
2,600

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพโนตบุก
3.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หนา/นาที)
3.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

2,600

3,800

4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

คาครุภัณฑ

3,800
10,000

10,000

27,500

7,500
5,000
27,500

7,500
5,000

3.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA

44,500

19,000

19,000

5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

41,800

41,800

ครุภณ
ั ฑการศึกษา
1. โตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 360 ชุด สําหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม
ครุภณ
ั ฑกอสราง
1. เครื่องอัดอากาศ
2. ปมลม
3. รถยกลาก ขนาด 2.50 ตัน
4. รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา
5. รถบดลอเหล็ก ขนาด 10 ตัน
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว

1. เครื่องกรองน้ํา ระบบ RO (Reverse Osmosis System)
จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
1.ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
2.เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง

604,800

604,800

450,000
15,800
17,000
7,500,000
2,900,000

450,000
15,800
17,000
7,500,000
2,900,000

45,000

45,000
14,700
9,500

14,700
9,500
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3.ปมน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต
เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
เครื่องตัดหญาแบบขอออน
ตูกดน้ํา 2 กอก (น้ําเย็น)
ครุภณ
ั ฑไฟฟาและวิทยุ

01.เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 32 ชอง แบบดิจิตอล
(Mixer)
02.เครื่องปรับแตงความถี่เสียง ขนาด 31 x 2 Band
(Equalizer)
03.เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล (Digital
Signal Processor)
04.ตูลําโพงหลัก ขนาด 230 วัตต
05.ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 30 วัตต
06.ลําโพงสําหรับหองควบคุม ขนาด 30 วัตต
07.ลําโพงมอนิเตอรเวที แบบ Column ขนาด 40 วัตต
08.ลําโพงฮอรน ขนาด 30 วัตต
09.เครื่องขยายเสียงลําโพงหลัก ขนาด 2 x 1,000 W
(Power Amplifier)
10.เครื่องขยายเสียงลําโพงหองควบคุม ขนาด 2 x 1,000 W
(Power Amplifier)
11.เครื่องขยายเสียงลําโพงฮอรน ขนาด 120 W (Power
Amplifier)
12.เครื่องขยายเสียงลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 360 W
(Power Amplifier)
13.เครื่องขยายเสียงลําโพงมอนิเตอรเวที ขนาด 240 W
(Power Amplifier)
14.เครื่องเลน CD/DVD/USB/MP3
15.เครื่องเลนและบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบ USB/SD
16.ไมคประชุมสําหรับประธาน
17.ไมคประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม
18.ตูลําโพงแบบติดผนัง 8X4.5 นิ้ว ขนาด 240 วัตต
19.เครื่องขยายเสียงตูลําโพงติดผนัง 2chX3,000W
20.ไมคลอยพรอมเครื่องรับสงสัญญาณแบบไมคคู
21.ไมคลอยพรอมเครื่องรับสงสัญญาณแบบไมคเดี่ยว
22.ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือคู UHF
23.ชุดสายอากาศภายนอกสําหรับไมโครโฟนไรสาย แบบ
ลอการิทึม

9,500
24,250

30,000
10,900

30,000
9,500
10,900
24,250

143,000

143,000

20,400

20,400

45,700

45,700

79,200
48,600
9,000
14,600
7,600

79,200
48,600
9,000
14,600
7,600

28,300

28,300

11,700

11,700

7,500

7,500

18,600

18,600

12,400

12,400

3,900
7,300
13,700
650,000
148,000
41,900
28,300
89,700
165,600

3,900
7,300
13,700
650,000
148,000
41,900
28,300
89,700
165,600

23,200

23,200
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24.ชุดสัญญาณเสียงเรียกประชุม
25.เครื่องเลือกและกระจายสัญญาณคอมพิวเตอรและเสียง
26.เครื่องเลือกและกระจายสัญญาณวิดีโอ
27.เครื่องกระจายเสียงสัญญาณคอมพิวเตอร
28.เครื่องแปลงสัญญาณ RGB to HDMI
29.เครื่องควบคุมการจายไฟ ชุดประชุม
30.เครื่องควบคุมการจายกระแสไฟฟาตูแร็ค
31.ไมชักฟวสแบบ 3 ทอน
32.เข็มขัดปนเสา แบบหนัง
33.ชุดรีพีดเตอรภายในสํานักงานพรอมเสารอบตัว

34.เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต

4,500
43,600
27,300
26,700
8,500
29,800
25,600
24,000
36,000
55,000
480,000

4,500
43,600
27,300
26,700
8,500
29,800
25,600
24,000
36,000
55,000
480,000

ครุภณ
ั ฑการเกษตร
1. เครื่องพนยา แบบใชแรงลม ชนิดสะพายหลัง
เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ
เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
01. เครื่องพนสารเคมีในงานปองกันและควบคุมโรค
02. เครื่องอัลตราซาวด
03. เครื่องกระตุนไฟฟา
1. เครื่องเปาลมรอน 2,000 วัตต
ครุภณ
ั ฑอื่น
1.เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะทอนแสงของสีตีเสนจราจร
2.ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพงานตีเสนจราจร
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง

01. รถยนตโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
02. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
03. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
04.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
05.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
สํ06.
าหรัหลับโรงเรี
ยนโตนดพิ
ทยาคม4 ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1
งคารถบรรทุ
ก ขนาด
หลัง สําหรับโรงเรียนโตนดพิทยาคม
07. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปรางคทองวิทยา
08. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
09. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
สําหรับโรงเรียน
1.รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี

68,400

14,590

1,180,000

4,800

950,000
120,000
200,000

68,400
14,590
1,180,000
950,000
120,000
200,000
4,800

900,000
120,000

900,000
120,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000

1,288,000
1,288,000
1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,375,000

1,375,000

220,000

220,000

868,000

868,000

868,000

868,000

1,375,000

1,375,000
56,000

56,000
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1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
10. หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 คัน โรงเรียนวัดประชานิมิตร
11. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
2.รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี

19,096,000

19,096,000

220,000

220,000

868,000

868,000

112,000

112,000

34,000
7,000
36,000
5,000
22,000
158,600
23,000
18,600
7,200
5,340
12,000
45,000
58,000

34,000
7,000
36,000
5,000
22,000
158,600
23,000
18,600
7,200
5,340
12,000
45,000
58,000

7,300
28,400
16,800

7,300
28,400
16,800

52,000

52,000

45,500
15,300
33,700
70,200
9,200

45,500
15,300
33,700
70,200
9,200

ครุภณ
ั ฑโรงงาน
01. คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 10 ตัน
02. จิกซอวไฟฟา เลเซอร
03. เครื่องเลื่อย
04. เลื่อยโซไฟฟา ขนาด 11.5 นิ้ว
05. รอกสลิงดึงสายไฟ ขนาด 2 ตัน
06. รอกไฟฟา 2.0 ตัน
07. เครื่องเชื่อมแบบ TIG 220V
08. สวานไรสาย ขนาด 18 V
09. สวานไฟฟา ขนาด 450 W
10. สวานไฟฟา ขนาด 230 W
11. เครื่องตัดโลหะ
12. โตะเลื่อยตัดอลูมิเนียมพรอมมอเตอร
13. เครื่องยนตปนไฟ 3,000 วัตต
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร

01. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
02. เครื่องเลือกและแปลงสัญญาณ
03. เครื่องนําเสนอขอมูลแบบไรสาย
04. เครื่องผสมสัญญาณภาพ 4CH HD-SDI (Video
Switcher/Mixer)
05. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
06. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
07. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
08. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
09. เครื่องบันทึกภาพกลอง DVR/NVR 8 CH
1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน
10 เครื่อง โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
10. เครื่องควบคุมกลอง
11. กลอง Speed Dome ความละเอียด 2 ลานพิกเซล

196,000

196,000
62,500

9,800
66,800

15,300

62,500
15,300
9,800
66,800
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2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

32,700

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

19,600

2.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 25
เครื่อง สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสีคิ้ว
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1
เครื่อง สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
3.กลองบันทึกภาพนิ่ง
4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา
5. กลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
6. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 10 เครื่อง สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
7. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 10 จอ สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
ครุภณ
ั ฑเครื่องดับเพลิง
1. ชุดกูภัยอาคารสูง
2. ชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA

32,700
19,600

490,000

490,000

14,000

14,000
75,000

75,000

20,000

20,000

93,600

93,600

337,000

337,000

153,000

153,000

500,000
375,000

500,000
375,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
01. กอสรางบานพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8
ยูนิต โรงเรียนกุดจิกวิทยา
02.กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร
03. กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสูงเนิน
04. กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
05. กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนครบุรี
06. กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ
วิทยา
07. กอสรางบานพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
08. กอสรางบานพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8
ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
09. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
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1.โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตรอบสํานักงานศูนย
ประสานงานอําเภอชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
1.โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาแหงใหม
10. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
11. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
12. กอสรางบานพักครูอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8
ยูนิต โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

13. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม
14. กอสรางบานพักครูอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8
ยูนิต โรงเรียนวัดประชานิมิตร
15. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม
16. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม
17. กอสรางบานพักครูชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา
18. กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

19. กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม
2.โครงการกอสรางหองเก็บของศูนยประสานงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
20. กอสรางหลังคาคลุมทางเทา โรงเรียนบัวลาย
21. กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนาอาคาร 216 ล)
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2
22. กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนประทาย
23. กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา
24. กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนหนองขาม
พิ25.ทยาคม
กอสรางสนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองยางศึกษา
26. กอสรางสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม
27. กอสรางสนามเปตอง โรงเรียนเมืองยางศึกษา

500,000
108,816,232

500,000
108,816,232

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

400,714

400,714

440,000

440,000
150,000

150,000

189,000

189,000

123,000

123,000

499,000
499,000
500,000
500,000
1,900,000
270,000

499,000
499,000
500,000
500,000
1,900,000
270,000
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28. โครงการเทพื้นหินขัดอาคารอเนกประสงค สน.ศท.ชั้น
ลอย โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
3.โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุและที่จอดรถดานหลัง
อาคารสํานักงานศูนยประสานงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอดานขุนทด
4.โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารสํานักงานศูนย
ประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําอําเภอเมืองยาง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

001.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.23101) บานศูนยกลาง-บานโนนสําราญ อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
002.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.19303) บานขามทะเลสอ-บานโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
003.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.นม. (19201)
บานหนองกระโดน หมูที่ 5 ตําบลบึงออ-บานหนองมวง หมู
ที่ 5 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

444,000

444,000
500,000

500,000

500,000

500,000

2,037,000

2,037,000

3,000,000

3,000,000

2,787,000

2,787,000

004.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.19005) บานโตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง-บานโนน
ตาล หมูที่ 2 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา
005.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.19204) บานบึงออ หมูที่ 1 ตําบลบึงออ-บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา
006.โครงการซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย (อบจ.นม.
11202) ขามสะแกแสง –บานโนนผักชี
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

885,000

885,000

2,328,000

2,328,000

2,100,000

2,100,000

007.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง หมูที่ 2 ตําบลเมือง
เกษตร ถึงบานงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000

3,000,000
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008.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
หมูที่ 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อม บานหนองหัวฟาน เขต
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,300,000

1,300,000

009.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.
11201) สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,100,000

1,100,000

01. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

285,000

285,000

010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโนน
ขาวตาก หมูที่ 9 ตําบลเมืองนาท-บานโจด หมูที่ 7 ตําบล
หนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรหินคลุก
บานหนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกษตร เชื่อมเขตติดตอ
บานสระกรวด หมูที่ 2 ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

012.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก จากบานหนอง
เสากี่ หมูที่ 5 ตําบลเมืองคง เชื่อมตอ บานหมัน หมูที่ 1
ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

300,000

300,000

497,000

497,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

013.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายสํา
ไว ปองสนาม- คลองยายหอม บานหนองบง หมูที่ 12
ตําบลเมืองคง เชื่อม บานศรีนิมิตร ตําบลดอนใหญ อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
014.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนทะบวง หมูที่
11 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จากโกรกโพธิ์ ถึงเขต ตําบล
โนนแดงและตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา
015. โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกใหเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 (เชื่อมเขต
อบต.ตาจั่น อําเภอคง) หมูที่ 10 ตําบลเทพาลัย
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
016. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.02101) บานมาบพิมาน - บานตลิ่งชัน อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา
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017. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานไผ หมูที่ 4
ตําบลจระเขหิน เชื่อม บานซับหญาคา หมูที่ 14 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

018. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.02305) บานหนองสะแก - บานหนองหินโคน
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

019. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.02306) บานซับระวิง - บานบอลิง อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

02. กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา
020. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บานโนนทะยูง
หมูที่ 11 ตําบลหนองขาม-บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6
ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ชวง
บานโนนทะยูง-บานหนองหญาปลอง)

500,000

500,000

11,557,000

11,557,000

021. โครงการกอสรางถนน คสล. สายแยกโนนขี้เหล็ก บาน
กรูด หมูที่ 8 ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
เขต บานทองหลาง หมูที่ 4 ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

1,890,000

1,890,000

022. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บาน
โนนหมัน หมูที่ 9 - บานโตนด หมูที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

306,400

306,400

023. โครงการกอสรางถนน คสล. สายตูมนอย 5 หมูที่ 10
เทศบาลตําบลชุมพวง - อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000

1,500,000

024. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - บานกอก อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

8,998,400

8,998,400

025. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.08306) บานตะเคียนใหญ-บานปราสาท อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

6,000,000

6,000,000
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026. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหวยจรเขรุงเรือง
หมูที่ 18 ตําบลหินดาด เชื่อมบานซับสนุน หมูที่ 23 ตําบล
หวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

027. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานมะขามนอย หมูที่
5 ตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด เชื่อมบานสระขุด หมูที่
14 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

028. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) จาก
สระน้ํากลางหมูที่บาน บานดอนตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อม ตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
029. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหัวทํานบ หมูที่ 8
ตําบลโนนเมืองพัฒนา เชื่อมบานหนองแดง หมูที่ 3 ตําบล
หนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
03. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา
030. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองแดง หมูที่ 3
ตําบลหนองไทร เชื่อมบานหัวทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
031. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองขุยคูเมือง
หมูที่ 7 ตําบลหนองกราด เชื่อมบานสุขสันต หมูที่ 14 เขต
เทศบาลตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
032. โครงการซอมสรางถนนหินคลุก บานเทวานิมิต หมูที่
16 เทศบาลตําบลหนองกราด เชื่อมบานหนองขุยคูเมือง
หมูที่ 7 อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
033. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานจะบู หมูที่ 9
ตําบลหนองบัวตะเกียด เชื่อมตําบลบานแปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
034. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานศิลาทอง หมูที่
10 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานวังโปง
หมูที่ 6 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

502,000

502,000

501,000

501,000

500,000

500,000

810

หนา : 1/1
วันที่พิมพ : 29/9/2562 17:42:44
035. โครงการกอสรางถนนยกคันดิน (สายหัวสระ-หนอง
กราด) บานหัวสระ หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บานหนองกราด หมูที่ 3 ตําบลหนองกราด
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบลงทุน

036. โครงการกอสรางถนน คสล. จากตลาดนอย หมูที่ 12
ชุมชนโนนเขวา เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา
037. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
จากบานดอนยาว หมูที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา
038. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล หมูที่
3 บานโกรก ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 บาน
ดอนวัว ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
039. โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานแก
หมูที่ 3 ตําบลวังหิน เชื่อม ตลาดนาบุญ ตําบลโพนทอง
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
04. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนประทาย
040. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายสมพลไป
บานนายวิโรจน ถึงถนนบึงแทน เชื่อม บานโนนมะเหลี่ยม ตําบล
นางรํา อําเภอประทาย บานสําพะเนียง หมูที่ 7

500,000

500,000

2,500,000

2,500,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

999,000

999,000
498,000

498,000

1,500,000

1,500,000

491,000

491,000

7,130,000

7,130,000

043. โครงการซอมแซมถนนลาดยางเดิมโดยการแอสฟลทติ
กคอนกรีต ทับผิวเดิม (ชวงที่ 3) สายบานมะระ หมูที่ 3
ตําบลดอนชมพู ถึง บานเพิก ตําบลหลุมขาว
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1,920,000

1,920,000

044. โครงการกอสรางถนน คสล. บานศรีสุข หมูที่ 8 ตําบล
ดอนชมพู ไป บานดอนเปลา เชื่อม ทต.ใหม อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

1,670,000

1,670,000

041. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล หมูที่
6 บานหนองมวง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 5
บานดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
042. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.09304)บานมะคา - บานโตนด อําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
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045. โครงการกอสรางถนน คสล. บานดอนชมพู หมูที่ 1
ตําบลดอนชมพู เชื่อม บานดอนมวง ตําบลใหม อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

046. โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานมะคา หมูที่ 1 เทศบาลตําบลมะคา-บานหวยใหญ
หมูที่ 3 ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ทต.มะคา ดําเนินการรวมกับ อบต.มะคา)

1,270,000

1,270,000

1,980,000

1,980,000

1,370,000

1,370,000

1,790,000

1,790,000

047. โครงการซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic
concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนน
สายบานดอน หมูที่ 6 ตําบลจันอัด ถึง บานดานคนคบ
ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
048. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอ
นกรีต (อบจ.นม.10305) บานโคงกระพี-้ บานคลา อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
049. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.10307) บานหนองกระโดน - บานดานคนคบ
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
05. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

370,000

370,000

050. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานเกรา หมูที่ 11
ตําบลใหม เชื่อม บานโนนมะกอก ตําบลดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

051. โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหมดอนเปลา หมูที่
15 ตําบลใหม เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

052. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานหญาคาใต หมูที่
6 ตําบลธารปราสาท เชื่อม บานสระจันทร ตําบลหลุมขาว
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

053. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.12205) บานหนองบัวลาย - บานหนองแดงนอย
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

1,374,000

1,374,000

054. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย-บานสามเมือง
หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000
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055. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
จาน หมูที่ 4 ตําบลหนองหวา (บานนางภควดี โหมดนอก เขตบานฝาผนัง) หมูที่ 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา
056. โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานออยชาง หมูที่ 7
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอ ตําบลบัวลาย อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
057. โครงการกอสราง ถนนลาดยาง บานเพ็ดนอย หมูที่ 2 บานโคกเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ เชื่อม
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
058. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บานหนองตะไก หมูที่ 7 ตําบลบัวใหญ เชื่อม บานออยชาง
หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

059.โครงการซอมสรางถนนลาดยาง สายบานดอนฆาเสือ
หมูที่ 9 ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอ ถนนทางหลวง 202 ตําบล
กุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
06. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
060.โครงการกอสรางถนนลาดยาง จากบานหนองเม็ก หมูที่
9 ตําบลดานชาง ถึง บานน้ําออม ตําบลบัวใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา
061.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานรกฟา หมูที่ 11
ตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ ถึง ถนนลาดยางสี่แยก บาน
หนองไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา
062.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนสายนานิคม-หนองหวาเอน จากบานหนองเม็ก หมูที่ 9
ถึง บานสระไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง เชื่อม หมูที่ 10 บาน
หนองหวาเอน ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา
063.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.12202) บานดอนคนทา-บานโคกกลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,526,000

1,526,000

1,478,000

1,478,000

2,000,000

2,000,000
494,000

494,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2,663,000

2,663,000
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064.โครงการเสริมผิวทางถนนหินคลุกโดยทําผิวทางแบบ
แอสฟลทติกคอนกรีต บานอีโค หมูที่ 7 ตําบลหนองแจงใหญ
ถึงบานโสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
065.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย
บานหนองใหญ หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม ถึง บานหนองกุ
งนอย ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา
066. โครงการกอสรางถนน คสล. (สายบานหนองโจด-บาน
โนนตาลเสี้ยน) (คุมนอย) บานหนองโจด หมูที่ 9 ตําบลโคก
กระเบื้อง เชื่อมเขต ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

2,333,000

2,333,000

1,200,000

1,200,000

800,000

800,000

067. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย
นม.ถ 262-02 จากสายแยก บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวัง
โพธิ์ เชื่อม บานมวง หมูที่ 2 ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

4,000,000

4,000,000

068. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
หาง หมูที่ 9 ไปศาลาแดง ตําบลโนนเพ็ด เชื่อม บานโกรกหิน
ตําบลหันหวยทราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2,180,000

2,180,000

069. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพ็ด
นอย หมูที่ 3 ตําบลหันหวยทราย อําเภอประทาย เชื่อม
บานหัวนาคํา หมูที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000
499,000

07. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

499,000

070. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บานหนองชองแมว หมูที่ 2 ตําบลหันหวยทราย เชื่อม บาน
หนองพลวงนอย หมูที่ 9 ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

2,500,000

2,500,000

071. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.13202) บานหนองมวงใหญ - บานหนองกุง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

072. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.14305) บานลําซอ - บานโคกสมอ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000
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073. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.14203) บานโคกศิลา - บานหัน อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
074. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานแปะ หมูที่ 13
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข
24 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

075. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานโกรกหวา หมูที่ 11
ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย เชื่อม บานหนองแปลน หมูที่
11 ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2,950,000

2,950,000

076.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานนกออก
หมูที่ 10 ตําบลนกออก เชื่อมสี่แยกปอมตํารวจ บานนางเห
ริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

2,400,000

2,400,000

1,600,000

1,600,000

3,696,000

3,696,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 077. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.14308) บานนกออก-บานหนองหญาปลอง
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
078. โครงการกอสรางถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบาน
โคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม บานไมเสี่ยว หมูที่
9 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
079. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21112) บานโปงไทร-บานซับสําราญ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา
08. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา
080. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21111) บานนา-บานขนงพระเหนือ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา
081. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21109) บานหนองไทร-บานวังไทร อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา
082. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21205) บานขนงพระกลาง-บานโปงกระสัง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

495,000

495,000

2,023,000

2,023,000

3,556,000

3,556,000

1,599,000

1,599,000
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083. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21110) บานทรัพยเศรษฐี-บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
084. โครงการกอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานโคก
สุวรรณ หมูที่ 1ตําบลมาบกราด เชื่อม บานเต็งเตี้ย หมูที่ 12
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

085. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15308) บานทาหลวง-บานกลวย อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
086. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตําแย
หมูที่ 3 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อม บานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1
ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
087. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเสว
หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อม บานซาด หมูที่ 6
ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
088. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนตูม ตําบลธารละ
หลอด เชื่อม บานหนองโสน หมูที่ 11 ตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
089. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15206) บานเมืองที-บานธารละหลอด อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

1,517,000

1,517,000

460,000

460,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

3,500,000

3,500,000

1,760,000

1,760,000
479,819

09. กอสรางรางระบายน้ํา โรงเรียนปากชอง 2
090. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15101) สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
091. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15307) บานวังหิน-บานทองหลาง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
092. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01209) บานพะเนาว-บานโตนด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
093. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01219) สายแยก ทล.2-บานยองแยง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

479,819

2,000,000

2,000,000

1,740,000

1,740,000

5,200,000

5,200,000

3,099,000

3,099,000
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094. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
บานหนองออก ตําบลจอหอ ถึงบานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
095.โครงการกอสรางถนน คสล. บายพาส หมูที่ 1 ถึงหมูที่
10 บานยุง หมูที่ 1 เชื่อมตอระหวางตําบลบานโพธิ์ กับ
ตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1,580,000

1,580,000

1,000,000

1,000,000

096. โครงการกอสรางถนน คสล. เลียบลําตะคองฝงทิศใต
จากบานกระทอน หมูที่ 8 ถึงบานหัวชาง หมูที่ 1 ตําบลมะ
เริง เชื่อม บานทากระสังข หมูที่ 8 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

3,500,000

3,500,000

097. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณถนนเทศบาล 23 หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด เชื่อม
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1,506,000

1,506,000

098. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนเพชร หมูที่ 3
ตําบลละหานปลาคาว - บานโนนละกอ หมูที่ 1 ตําบล
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

1,999,000

1,999,000

2,117,000

2,117,000

099. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.27302) บานเมืองยาง-บานกระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
10. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

250,000

250,000

100. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 บานปอแดง
ตําบลชองแมว เชื่อม บานหัวขัว หมูที่ 2 ตําบลบานยาง
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,992,000

1,992,000

101. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
หนองนกเปด หมูที่ 9 ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บานคอ ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

1,992,000

1,992,000

1,920,000

1,920,000

995,000

995,000

102. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานออ
หมูที่ 13 ตําบลบานยาง เชื่อม ตําบลชองแมว อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
103. โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหมสามัคคี หมูที่ 15
ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อม บานหนองโก
หมูที่ 18 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หนา : 1/1
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104. โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal)
สายบานคลองทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม บาน
ยุปอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
105. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานอุบลพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว
- บานวังขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
106. โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal)
สายบานคลองบงพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม
บานโคกสันติสุข หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา
107. โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดเตางับ หมูที่ 3
ตําบลกุดนอย เชื่อม บานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว
อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา

108. โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางเชื่อมระหวางบาน
หนองรี หมูที่ 3 (ซ.ฟารมไก) ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
109. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสระ หมูที่ 15
ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม บานหนองไทร หมูที่ 3 ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
110. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัน
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บานหลุม
ปูน หมูที่ 10 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
111. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองไผ หมูที่ 1
ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม บานไทรงาม หมูที่ 2 ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
112. โครงการกอสรางถนน คสล. บานวะยาว หมูที่ 4
ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม คุมบานโคก บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา
113. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย หมูที่ 4 บานสุมทุม
ตําบลหนองบัวนอย เชื่อม หมูที่ 3 บานศรีษะกระบือ
ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

2,800,000

2,800,000

791,000

791,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,735,000

1,735,000

500,000

500,000

2,474,000

2,474,000
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114. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานวังโรงใหญ หมูที่ 7
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บานนาตาหน ตําบลหิน
ดาดอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
115. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044
บานหนองไทร หมูที่ 5 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมแยก ทช.นม.
4059 บานโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
116. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางบานหนอง
เกตุ หมูที่ 4 ตําบลหนองน้ําใส ไปบานมะคางาม หมูที่ 4
ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

117. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ปางละกอ หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง บานสุขสําราญ หมูที่
10 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

118. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ปางละกอ หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง บานลาดอุดม หมูที่
16 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

119. โครงการกอสรางถนน คสล. บานซับตะเคียน หมูที่ 13
ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานหนองจอก หมูที่ 5 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

120. โครงการกอสรางถนน คสล. บานคลองตะแบก หมูที่ 5
ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานกุดชะนวน หมูที่ 4 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
121.โครงการกอสรางถนน คสล. บานโศกรวก หมูที่ 7
ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม บานหนองแวง หมูที่ 2 ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา
122. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม
ถนนทางหลวงหมายเลข 201 ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
123. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองสองหองผาน
พนัง หมูที่ 10 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม ตําบลหนองหญา
ขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
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124. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองขี้เถา
ชุมชนอีสานเขียว บานแผนดินธรรม หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานซับตะเคียน หมูที่ 13 ตําบล
ลาดบัวขาว (อบต) อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา
125.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนรัง
หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา เชื่อม บานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวัง
โรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

1,892,000

1,892,000

7,108,000

7,108,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000

6,000,000

133. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5
บานหนองหลักศิลา ตําบลเสิงสาง เชื่อม บานบอลิง หมูที่
10 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

3,300,000

3,300,000

134. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเตา
เหล็ก หมูที่ 4 ตําบลกุดโบสถ เชื่อม บานสระตะเคียน หมูที่
1 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
(ตอจาก คสล.เดิม)

5,637,000

5,637,000

126. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูที่ 3
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีค้วิ เชื่อม บานคายทะยิง หมูที่ 6
ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
127. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.20304) บานหนองน้ําใส-บานสงาพัฒนา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
128. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานหนองโบสถ หมูที่
12 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมบานวังโรงนอย หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีค้วิ จังหวัดนครราชสีมา
129. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.12206) บานตาลาด-บานหนองอายแหนบ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
130. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
บานหนองจะบก หมูที่ 3 ตําบลหนองตาดใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
131. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.18202) บานตะคองหลง-บานโสกแจง อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา
132. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.18009) สายยุทธศาสตร บานกุดจิก-บานนากลาง
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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135.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.22302) บานซับตะครอ-บานหัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
136. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
ฤาษี หมูที่ 12 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมตอทางหลวงชนบท
นม.3041 บานทับสวาย หมูที่ 1 ตําบลทับสวาย อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
137. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บานโนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม บานตา
ดอน หมูที่ 7 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา
138.โครงการขุดลอกคลองตาดอน บานโนนทอง หมูที่ 3
ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม บานตาดอน หมูที่ 7 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

5,106,000

5,106,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000

1,300,000

1,300,000

142. โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต บานซับสวอง หมูที่ 6 ตําบลขนงพระ เชื่อม ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

6,100,000

6,100,000

143. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานขนงพระใต หมูที่ 2 ตําบลขนงพระ เชื่อม ตําบล
หนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

1,610,000

1,610,000

144. โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.
01312) บานวัดเลียบ - บานพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

8,371,000

8,371,000

139. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
ชลประทาน หมูที่ 14 ตําบลกลางดง เชื่อม บานธารมงคล
ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
140. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต)
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชตผานศึก - วชิราฯ (สายขางวัดถ้ํา
เขาวง) บานหนองน้ําแดง หมูที่ 1 ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม
ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
141. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานภูไทพัฒนา หมูที่
14 ตําบลวังไทร เชื่อม บานซับยาง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
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145. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01204) บานโคกไผนอย - บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
146. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.26203) บานชุมชนพัฒนา - บานหนองแวง
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
147. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15205) (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

148. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
(อบจ.นม.15102) สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
149. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01203) บานหนองตะคอง - บานหนองมวง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
150. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01205) บานหนองพลวงใหญ - บานหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
151. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01207) บานโพธิ์เตี้ย - บานพลกรัง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
152. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01313) บานหนองออก - บานหัวสระ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
153. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01315) บานโคกกรวด - บานหนองนมนาง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
154. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01316) บานยองแยง - วัดพนมวัน อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
155. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.01223) บานเสาหงษ - บานนากลาง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
156. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.02204) บานสระวานพระยา - บานหัวทํานบ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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157. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.04305) โครงการศึกษาทดลองแกปญหาดินเค็ม
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
158. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.04306) บานตะโก - บานชอระกา อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
159. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.04307) บานตากิ่ม - บานดอนทะแยง อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
160. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.04308) บานงิ้ว - บานโนนแดง อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
161. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.04309) เทศบาลเมืองคง - บานไร อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
162. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - บานขี้ตุน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
163. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.07306) แยกทางหลวง 2017 - บานหนองทองคํา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
164. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.07207) ทางหลวงหมายเลข 224 - บานคลอง
กลาง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
165. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.08305) บานหวย - บานหนองบัวละคร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
166. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.12204) หนองหญาปลอง - บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
167. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.13304) บานไรออย - บานหันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
168. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.13305) บานทุงมน - บานสําโรง อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
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169. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.13306) บานกระทุมราย - บานโนนหญานาง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
170. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.13307) บานบึงกระโดน - บานดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
171. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.15204) บานหนองปรือ - บานดงใหญ อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา
172. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.17308) บานลิ้นฟา - บานทาสวนยา อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
173. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.17309) บานหนองหวา - บานหนองขาม อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

174. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.17210) บานขุนละคร - บานหนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา
175. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.20305) บานสีค้วิ - บานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
176. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.21301) บานคลองยาง - บานคลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
177. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.23203) บานนาแค - บานหนองขามดี อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
178. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.32202) บานโนนหมัน - บานมะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
01.โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร โรงเรียนปากชอง 2

02.โครงการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
03.โครงการปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง ขางอาคาร
อเนกประสงคพรอมบันได ทางลง โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
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หนา : 1/1
วันที่พิมพ : 29/9/2562 17:42:44
04.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
05.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108 ล. โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม
06.โครงการทาสีอาคารเรียนถาวร CH 213 B โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
07.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
08.โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

09.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ดานขางลาน
พระพุทธรูป)
10.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ดานขาง
อาคาร 216 ล) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2
11. โครงการปูกระเบื้องโรงอาหารหอประชุม 100/27
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
12.โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 216 ล โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
รายจายอื่น
โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทําถนน
นวัตกรรมจากขยะ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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1.โครงการจัดงานวันคนพิการสากล

รวม

500,000

169,541,801

4,400,000

709,033,622

19,760,000

61,462,340

6,700,000

3,000,000
65,000
57,025,500

703,806,755

1,635,145,172

388,204,010

65,000
3,755,079,200

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

825
ั
่ โชคชย
รายร ับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนสง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2559
หมวดรายได้
ิ อืน
ค่าเชา่ ทรัพย์สน
่ ๆ
ิ ค ้า
ค่าบริการสถานทีจ
่ าหน่ายสน
ค่าบริการสถานีขนสง่
ค่าบริการห ้องสุขา
ค่าบริการอืน
่ ๆ
่
งบทั่วไปชวยเหลือ
ดอกเบีย
้
รัฐบาลอุดหนุน
รายได ้เบ็ดเตล็ด
รวมรายร ับ

0.00
0.00
372,716.00
0.00
0.00
1,203,550.00
7,140.08
0.00
0.00
1,583,406.08

รายร ับจริง
2560
0.00
0.00
756,632.00
0.00
0.00
540,550.00
8,652.46
0.00
0.00
1,305,834.46

2561
0.00
0.00
801,624.00
0.00
0.00
540,500.00
11,034.20
0.00
0.00
1,353,158.20

ั
่ โชคชย
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนสง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน
่
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง
รวมรายจ่าย

2559
480,000.00
240,012.97
673,000.00
0.00
0.00
24,000.00
1,417,012.97

รายจ่ายจริง
2560
480,000.00
267,282.64
0.00
0.00
0.00
24,000.00
771,282.64

2561
360,000.00
253,682.78
0.00
0.00
0.00
18,000.00
631,682.78

826
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งโชคชัย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อาเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,293,870 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 1,293,870 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง

จานวน

509,170 บาท

งบทั่วไปช่วยเหลือ

จานวน

784,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ใน
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตังงบประมาณไว้ที่ สานักปลัดองคการบริหารส่วนจังหวัด

827
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งโชคชัย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อาเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,293,870 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 600,000 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวม

600,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกิจการสถานีขนส่งโชคชัย
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกิจการสถานีขนส่งโชคชัย
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการฯ
405,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
135,000 บาท

828
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 663,870 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

รวม

211,450 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

186,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตารวจ สารวัตร
เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

829
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล จานวน 22,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างขนขยะและสิ่งปฏิกูล ขุดลอก
ท่อระบายน้า ฯลฯ สาหรับบริหารงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารโชคชัย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กาหนด
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จานวน 159,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น จ้างเหมาทาความสะอาด/จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ การกาจัด
ปลวก/ตัดหญ้า/ถางป่า/การจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
สาหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอโชคชัย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กาหนด
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 : 3/12

รวม

197,320 บาท

จานวน

182,320 บาท

830
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สาหรับบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
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
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

หน้า : 4/12

จานวน

15,000 บาท

831
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง กระดานดา ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นปายชื่อสานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปายจราจรหรือแผ่นปายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง ต่อ
ผืน พรม ต่อผืน นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบ
คาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้า
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานัก
งาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่านมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

หน้า : 5/12

รวม

139,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

832
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัด
กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิ
ลเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง
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
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

833
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟา หม้อไฟฟา รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟา
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน 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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

หน้า : 7/12

จานวน

79,000 บาท

834
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊ส
หุงต้ม
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง 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
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

835
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ Sprinkler
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง
ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน สาเร็จรูป กระซัง ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาปองกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้า
น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
หน้ากากปองกันแก๊สพิษ 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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

836
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

รวม

116,100 บาท

จานวน

50,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล้องและระวิงใส่ฟล์มภาพยนตร์
เครื่องกรอเทป เลนซ์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟล์ม เมมโมรีการ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป,แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง 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
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากการเดินรถประจาทางหรือขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟาใช้กับทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
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

837
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

หน้า : 11/12

จานวน

49,500 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้าประปา ใช้ในอาคารและกิจการซึ่งเป็นทรัพย์สินของสถานีขน
ส่งผู้โดยสารโชคชัย
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
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ ใช้ในราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย
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
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการระบบโทรคมนาคม Internet ใช้ในราชการของสถานี
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

838
งบกลาง เป็นเงิน 30,000 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารโชคชัย เบิกจ่าย
ตามมาตรา 47 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบจ. เพื่อช่วยเหลืองบเฉพาะการ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

