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สวนที่  1 บทนํา 
1.1  บทนํา 
  แผนการดําเนินงาน  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว.0600  ลงวันที่  29  มกราคม 2559 หนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสั่ง
การของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน  และกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนดําเนินงาน   
  
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1.  แผนการดําเนินงานมีจุดประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ
นั้น  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2.  แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น        
เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

3.  แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน 
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดําเนินงาน         
จะมีท่ีมาจาก 

           3.1  งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงาน
อื่นดําเนินการ) 

           3.2 โครงการ  กิจกรรม  การพฒันาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง  โดยไม
ใชงบประมาณ  (ถามี) 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 26 มี
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1     การเก็บรวบรวมขอมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามงบประมาณรายจายประจําป   
งบประมาณ 2564 รวมเงินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ   โดยขอมูลดังกลาวไดมาจากการประสานจาก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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           ขั้นตอนที่ 2     การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย
รวบรวมโครงการจากแหลงตาง ๆ  ในขั้นตอนที่ 1  นําขอมูลมาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และ
แผนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปขององคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยมีแนวทางในการจัดทําดังนี ้
  1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ  (Action 
Plan) 
  2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  2564  
  3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง
การดําเนินการจริง 
  4. เปนการรวบรวมขอมูลจัดทํารางแผนการดําเนินงานมีเคาโครง  2  สวน คือ 
      สวนที่  1  บทนํา 
      สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
          ผด.01  ลงรายการยุทธศาสตร  แผนงานครบถวนสมบูรณ  ลงรายการของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ  การคิดเห็นรอยละของโครงการทั้งหมด  จํานวนงบประมาณ  และการคิดเปน
รอยละของงบประมาณทั้งหมด  และระบุหนวยงานรับผิดชอบ  เมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานจะตอง
รวมผลในภาพรวมทั้งหมด 
          การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเปนรอยละ
ของโครงการทัง้หมด  และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
          ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแผนงาน  โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
          ผด.02/1 บัญชีจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
เรียงตามประเภทครุภัณฑและแผนงาน  

 ขั้นตอนที่ 3      การประกาศแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อประกาศใช       
การประกาศแผนการดําเนินงาน  องคการบริหารสวนจังหวัดจะทําประกาศขององคการบริหารสวนจังหวัด       
เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณะชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได  โดยจะปดประกาศภายใน  15  
วันนับแตวนัที่ประกาศใชแผนการดําเนินงาน  และจะปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 
  
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 

 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
1.4 ประโยชนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด  
เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตาม
การดําเนินงานและประเมินผล 
 
1.5 สรุปยุทธศาสตรและแผนงาน 

วิสัยทัศน 
      “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  การบริหารคุมคา  เศรษฐกิจกาวหนา  คุณภาพชีวิตดี  กีฬาสู
สากลประชาชนมีสวนรวม” 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดาํเนินงาน 

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 
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        ยุทธศาสตรและแผนงานของทองถิ่น 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง
พระราชดําริ 

1.2 รักษาความสงบภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 

 

3. ยุทธศาสตรด านการพัฒนาการ
เกษตร 
 

2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 
3.2 การเกษตร 

 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.1 งบกลาง 

 

5. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร พั ฒ น า
สาธารณสุข  

2.2 สาธารณสุข 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  

7. ยุทธศาสตรด านการพัฒนาการ
ทองเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา 

2.3 สงคมสงเคราะห 
2.6 การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 
2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.1 งบกลาง 

 

9. ยุทธศาสตรด านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

1.2 รักษาความสงบภายใน 
2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

10. ยุ ท ธ ศ า สต ร ด า น ก า ร อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.2 รักษาความสงบภายใน 
2.4 เคหะและชุมชน 
3.2 การเกษตร 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

LEMEL
Typewriter
๗



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.23% 200,000 0.02% กองสงเสริมฯ

รวม 1 0.23% 200,000 0.02%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 75 17.08% 376,575,558    39.37% สํานักศึกษาฯ,

โรงเรียนในสังกัด

รวม 75 17.08% 376,575,558 39.37%

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 0.68% 3,300,000 0.35% กองสงเสริมฯ

รวม 3 0.68% 3,300,000 0.35%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 22 5.01% 3,955,000 0.41% กองสงเสริมฯ ,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมกรณ

โพธิ์กลาง ,
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 15 3.42% 18,738,000 1.96% สํานักปลัดฯ ,
กองสงเสริมฯ

แผนงาน 4.1 งบกลาง 2 0.46% 11,000,000 1.15% กองสงเสริมฯ

รวม 39 8.88% 33,693,000 3.52%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 13 2.96% 33,598,790 3.51% กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 0.91% 3,850,000 0.40% กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

รวม 17 3.87% 37,448,790 3.92%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 260 59.23% 456,887,800 47.77% สํานักการชาง

รวม 260 59.23% 456,887,800 47.77%

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 2.28% 15,360,000 1.61% สํานักปลัดฯ ,
สํานักการศึกษาฯ

รวม 10 2.28% 15,360,000 1.61%

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 17 3.87% 14,180,000 1.48% สํานักปลัดฯ ,

สํานักการคลัง ,
กองแผนและ
งบประมาณ ,

กองกิจการสภา,
สํานักการชาง 

รวม 17 3.87% 14,180,000 1.48%
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 5 1.14% 5,360,000 0.56% สํานักการชาง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 10 2.28% 10,272,280 1.07% สํานักการชาง

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.46% 3,200,000 0.33% สํานักการชาง

 รวม 17 3.87% 18,832,280 1.97%

รวมทั้งสิ้น 439 100.00% 956,477,428 100.00%
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สํานักปลัดฯ 
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอขามสะแกแสง

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา
ดูงานใหกับประชาชนในพื้นที่
อําเภอขามสะแกแสง

1,680,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอขาม
สะแกแสง ศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 677
ขอ 22

(ทบทวน 
4/2.5/37)

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนดานการ
บริหารจัดการชุมชนตนแบบ
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน 
5.สรุปและรายงานผล

1,658,400   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอคง 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
อําเภอคง

สํานักปลัดฯ หนา 678
ขอ 23
(ทบทวน

4/2.5/28)

เม.ย. ส.ค.ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค.พ.ย. ก.พ. มี.ค.ธ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

เม.ย. ส.ค.ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค.พ.ย. ก.พ. มี.ค.ธ.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับ
ประชาชนอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ตามศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน 
5.สรุปและรายงานผล

1,741,600   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอคง 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
อําเภอคง

สํานักปลัดฯ หนา 678
ขอ 24
(ทบทวน

4/2.5/25)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอจักราช

1.ขออนุมัติอดําเนินการ 
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน 
5.สรุปผลและรายงาน

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอจักราช 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
อําเภอจักราช

สํานักปลัดฯ หนา 679 
ขอ 25
(ทบทวน

4/2.5/43)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนอําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา : ตาม
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน 
5.สรุปผลและรายงาน

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอจักราช 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
อําเภอจักราช

สํานักปลัดฯ หนา 679 
ขอ 26

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5/ 
4/2.5/1)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

เม.ย. ส.ค.ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค.พ.ย. ก.พ. มี.ค.ธ.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา
ดูงานใหกับประชาชนในพื้นที่
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ศึกษาดู
งานนอกพื้นที่
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานักปลัดฯ หนา 680 
ขอ 27

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5/ 4/2.5/1)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอชุมพวง

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา
ดูงานใหกับประชาชนในเขต
อําเภอชุมพวง

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอชุมพวง
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
อําเภอชุมพวง

สํานักปลัดฯ หนา 680 
ขอ 28

(ทบทวน 
4/2.5/35)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอโนนแดง

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา
ดูงานใหกับประชาชนในพื้นที่
อําเภอโนนแดง

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอโนนแดง 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่อําเภอ
โนนแดง

สํานักปลัดฯ หนา 681 
ขอ 29

(ทบทวน 
4/2.5/45)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

เม.ย. ส.ค.ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค.พ.ย. ก.พ. มี.ค.ธ.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.

9 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี สําหรับ
ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา (อําเภอบาน
เหลื่อม)

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน 
5.สรุปและรายงานผล

1,258,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอบาน
เหลื่อม ศึกษาดู
งานนอกพื้นที่
อําเภอบานเหลื่อม

สํานักปลัดฯ หนา 682
ขอ 32

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6/ 

4/2.5/24)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอเมืองยาง

จัดอบรมทางวิชาการและศึกษา
ดูงานใหกับประชาชนในเขต
อําเภอเมืองยาง

1,700,000   อบรมทาง
วิชาการในพื้นที่
อําเภอเมืองยาง 
ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่อําเภอ
เมืองยาง

สํานักปลัดฯ หนา 683
ขอ 33

(ทบทวน 
4/2.5/44)

16,538,000

10รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7  : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการจดังานฉลองวันแหงชัย
ชนะของทาวสุรนารี

จดักิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะ
ของทาวสุรนารี ประจําป 2564

     12,000,000 จงัหวัดนครราชสีมา สํานักปลัดฯ หนา 689
ขอ 1

(ทบทวน 
7/2.6/3)

2 โครงการจดังานเทศกาลเที่ยวพิ
มาย

1.การจดักิจกรรมตลาด  ยอนยุค 
(การตกแตงสถานที่)
2.การจดักิจกรรมแขงขันเรือยาว
ประเพณี (การตกแตงสถานที่)

        1,000,000 อําเภอพิมาย สํานักปลัดฯ หนา 690 
ขอ 2

(ทบทวน 
7/2.6/4)

3 โครงการจดัทําสื่อเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวชุมชน เชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวในเขต
จงัหวัดนครราชสีมา

ผลิตส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวชุมชน เชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวในเขตจงัหวัด
นครราชสีมา

100,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานักปลัดฯ หนา 691
ขอ 3

(ทบทวน 
7/2.6/35)

ต.ค. ก.ย.ธ.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.พ.พ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ีค.ม.ค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7  : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ต.ค. ก.ย.ธ.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.พ.พ.ย.

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ีค.ม.ค. เม.ย.

4 โครงการงานประเพณีกินเขาค่ํา
ของดีเมืองสูงเนนิ

จางเหมาชุดการแสดง , 
จางเหมาจดัสถานที่ ,
จางเหมาจดัเวทีกลาง ,
จางเหมาจดัหาเคร่ืองเสียงฯลฯ 
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

1,350,000        บริเวณ
โบราณสถาน
ปราสาทเมืองแขก
บานกกกอก หมูที่ 
7 ตําบลโคราช 
อําเภอสูงเนนิ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 692 
ขอ 4

(ทบทวน 
7/2.6/7)

14,450,000

4รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการผลิตและเผยแพร วารสาร
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

จดัทําเอกสารจํานวน  
1,000 เลม /เดือน  รวมทั้งหมด  10 
เดือน

500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 361
ขอ 3

(ทบทวน 
8/1.1/48)

2 โครงการผลิตและเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา  ผานสื่อออนไลน

จางเหมาผลิตสื่อ  และเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
อบจ.นม.ผานสื่อออนไลน ทุกแขนง

200,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 362
ขอ 3

(ทบทวน 
8/1.1/55)

700,000

2

ม.ิย.

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ค. ก.ค.ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย.
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สํานักการคลัง 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๐



ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8 : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมำยเหตุ

กำร หลัก
1 โครงกำรอบรมสัมมนำ

ผู้ประกอบกำรในกำรมีส่วนร่วม
พัฒนำท้องถิ่น

กจิกรรม
1. จดัอบรมผู้ประกอบกำรค้ำน้ ำมัน, 
โรงแรม, ยำสูบ

        500,000  จงัหวัด
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
กำรคลัง

หน้ำ 421 
ขอ้ 2

(ทบทวน
8/1.1/21)

2 โครงกำรพัฒนำรำยได้และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจดัเกบ็รำยได้

กจิกรรม
1. จดัท ำส่ือและประชำสัมพันธ์ฯ กำร
จดัเกบ็รำยได้
2. จดัประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั
กำรจดัเกบ็รำยได้ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวัด
3. จดัท ำโล่ห์และเกยีรติบัตร
4. หนังสือรวมระเบียบ/คู่มือกำร
จดัเกบ็รำยได้

        500,000  จงัหวัด
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
กำรคลัง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                หน้ำ 422
ขอ้ 3

(ทบทวน
8/1.1/22)

1,000,000
2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

LEMEL
Typewriter
๒๑



 
 

กองกจิการสภา 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

1 โครงการอบรมสงเสริมให

ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในชุมชนอําเภอเมือง
นครราชสีมา

กิจกรรม จัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยการ
1. จัดหาวัสดุที่ใชสําหรับการอบรม 
ประกอบดวย 
   1.1 สมุด ปากกา
   1.2 เอกสารประกอบการอบรม
2. จัดอบรมใหความรูแกชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

 3,000,000  อบจ.

นครราชสีมา

กองกิจการ

สภา

หนา 377

ขอ 23 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

 8/1.1/1)

3,000,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

LEMEL
Typewriter
๒๓



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวิตเบือ้งต้น

กจิกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิตเบือ้งต้น 
กลุ่มเป้าหมายแกนน าในสังกดั อบจ.นม. 
จ านวน 580 คน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน  
-วิทยากร ครู แขก ผู้มีเกยีรติ และ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 30 คน 12
 รุ่น

2,377,000   โรงแรมเวียนนา
การเด้นแอนด์
รีสอร์ทและ
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกลุ อ าเภอ
เมืองนคราชสีมา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 583 
ขอ้ 2 

(ทบทวน
5/2.2/5)

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพทีมควบคุม
โรคติดต่อน าโดยยงุลาย

บุคลากรภายในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา วิทยากร ครู 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข ผู้มีเกยีรติ และ
เจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้งจ านวน 216 คน

665,250     สถานที่เอกชนใน
จงัหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 584 
ขอ้ 3 

(เพิ่มเติม 4
/5/2.2/2)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพ

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าถิ่น และภัยสุขภาพ ให้กบับุคลากร
ภายในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา วิทยากร ครู เจา้หน้าที่
สาธารณสุข ผู้มีเกยีรติ และเจา้หน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้ง จ านวน 200 คน
กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาดประจ าถิ่น และภัย
สุขภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทน
นักเรียน โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา จ านวน 58 
โรงเรียน รวม 1,160 คน

2,630,000   สถานที่เอกชนใน
จงัหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 585 
ขอ้ 4 

(เพิ่มเติม 4
/5/2.2/1)

4 เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษาสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

อบรมให้กบันักเรียนเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
และผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน
โรงเรียนฯ

2,046,500   รร.สังกดั อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 586 
ขอ้ 5 

(ทบทวน
5/2.2/26)
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ระบาดประจ าท้องถิ่น

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด ประจ าถิ่น 
ให้กบัตัวแทนนักเรียน ครูผู้ดูแลทั้ง 58 
โรงเรียน และบุคลากรภายในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
2. จดัหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เคมีภัณฑ์และอื่นๆในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อ
3.สนับสนุนและส่งเสริมส่วนราชการใน
การควบคุมโรคการระบาดในพื้นที่

1,914,000   สถานที่เอกชนใน
จงัหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 587 
ขอ้ 6 

(ทบทวน 
5/2.2/28)

LEMEL
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 คลินิกอบไออุ่นรัก องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา(การจดัการ
สุขภาวะผู้สูงอายใุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา)

1.อบรมเร่ืองการจดัการภาวะสุขภาพใน
ผู้สูงอายขุองสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง,
วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง,
ผู้บริหารและแขกผู้มีเกยีรติจ านวนทั้งส้ิน 
203 คน หลักสูตร 1 วัน จ านวน 2 แห่ง
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจดัการ
ภาวะสุขภาพในผู้สูงอายขุองสถาน
สงเคราะห์คนชราองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ให้กบับุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์
กลางและวัดม่วง,วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง จ านวนทั้งส้ิน8คนหลักสูตร 2 
วัน จ านวน 2 รุ่นๆละ 40 คน 
3.สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การ
ปฏิบัติเพื่อลดปัญหาภาวะสุขภาพ "ปัญหา
 อปุสรรคแนวทางแกไ้ข"ในผู้สูงอายใุห้กบั
เจา้หน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรา

500,000     จงัหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุข หน้า 588 
ขอ้ 7 
(ทบทวน 
5/2.2/7)

LEMEL
Typewriter
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คลินิกอบไออุ่นรัก องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา(การจดัการ
สุขภาวะผู้สูงอายใุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา) 
(ต่อ)

บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง,
วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
จ านวนทั้งส้ิน 35 คน หลักศุตร 1 วัน 
จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 2 แห่ง
4.สัมมนาเร่ือง การพัฒนาแนวทางการ
ป้องกนัและจดัการสุขภาวะสุขภาพใน
ผู้สูงอายใุห้กบัเจา้หน้าที่สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัด
ม่วง,วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
ผู้บริหารและแขกผู้มีเกยีรติ จ านวนทั้งส้ิน
 60 คน หลักสูตร 1 วัน

LEMEL
Typewriter
๒๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดฯ
 เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขคู่เครือขาายโรงเรียนใน
สังกัดฯ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ วทิยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ผู้บริหารและแขกผู้มี
เกียรติ บุคลากรสังกัดอง์การบริหารส่วนจังหวดั
 ดังนี้
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนคู่เครือข่าย หลักสูตร 3 วนั 
จ านวน 4 รุ่น รวม 400 คน
2.จัดอบรมหลักสูตรการให้ค าปรึกษาขัน้พืน้ฐาน
 หลักสูตร 3 วนั จ านวน 4 รุ่น รวม 400 คน
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ 
หลักสูตร 3 วนั จ านวน 5 รุ่น รวม 350 คน
4.จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไข้ การปฏิบัติงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร 2 วนั จ านวน
 4 รุ่น รวม 360 คน
5.จัดอบรมเพิม่ทักษะชีวติวยัรุ่น ตัวแทน
นักเรียนในสังกัดฯ หลักสูตร 3 วนั จ านวน 6 
รุ่น รวม 600 คน

3,500,000   จงัหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุข หน้า 588 
ขอ้ 8

(เปล่ียนแปลง 5
/5/2.2/20)

LEMEL
Typewriter
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ส่งเสริมสุขภาพตาและการ
ป้องกนัภาวะผิดปกติของ
การมองเห็น

1.อบรมครูและนักเรียนโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
2.ตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตา
3.จดัซ้ือจดัจา้งวัสดุอปุกรณ์

1,848,000   รร.สังกดั อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 589 
ขอ้ 9

(ทบทวน
/5/2.2/15)

9 ส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรทางเลือก

1.อบรมความรู้ด้านการแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรทางเลือก
2.ให้บริการนวดแผนไทย

437,040     1.องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา     
2.รร.สังกดั       
อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หน้า 590
ขอ้ 11 
(ทบทวน 

5/2.2/11)

10 พัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพและภาคีเครือขา่ย
สุขภาพ

1.อบรมแกนน าสุขภาพและภาคี 
เครือขา่ยสุขภาพ
2.ประชุมวิชาการ

4,000,000   จงัหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุข หน้า 590
ขอ้ 12 
(ทบทวน 
5/2.2/9)

LEMEL
Typewriter
๓๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ส่งเสริมการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และปัญหาการต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค
เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ปัญหาการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นและ
แกไ้ขปัญหาการเจริญพันธุ์ให้กบัตัวแทน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา  จ านวน 58 
โรงเรียนๆละ 50 คน(50 คน*58 
โรงเรียน) รวม 2,900 คน จ านวน 19 
รุ่น (รุ่นที่ 1-18 จ านวน 150 คน รุ่นที่ 
19 จ านวน 200 คน) และวิทยากร ครู
แขกผู้มีเกยีรติและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
จ านวน 30 คน จ านวน 19 รุ่น รวม 
570 คน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

5,400,000   พื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 591 
ขอ้ 14 

(เปล่ียนแปลง 5
/5/2.2/29)

LEMEL
Typewriter
๓๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ ใน
การป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาด โรคติดต่อ (ตาม
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น)

วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ ในการป้องกนั
และควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ

8,086,000   รร.สังกดั อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 595 
ขอ้ 2.2 

(เปล่ียนแปลง 1
/5/2.2/28)

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทยใ์นการป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับฉดี
ป้องกนัล่วงหน้า 
(Pre-exposure 
prophylaxis : PrEP)  
(ตามโครงการวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ในการป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้า ส าหรับฉดีป้องกนั
ล่วงหน้า (Pre-exposure 
prophylaxis : PrEP))

วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทยใ์นการ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับฉดีป้องกนั
ล่วงหน้า (Pre-exposure 
prophylaxis : PrEP)

195,000     โรงเรียน
ล าพระเพลิง
พิทยาคม

กองสาธารณสุข หน้า 595 
ขอ้ 2.2

(เพิ่มเติม4
/5/2.2/3)

33,598,790
13รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๓๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่๕ : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมค่ายอาสาสมัครแกนน าเยาวชน
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วิทยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ จ านวน
 ทัง้ส้ิน 150 คน
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมค่ายพฒันาศักยภาพสมาชิกและ
แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วิทยากรและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ านวนทัง้ส้ิน 120 คน
กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากรและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ผู้บริหารและแขกผู้มี
เกียรติ รวมทัง้ส้ิน จ านวน 140 คน

1,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข (หน้า 663 
ขอ้ 1

(เปล่ียนแปลง 5
 /5./2.5/9)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่๕ : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด (กจิกรรมวันยาเสพ
ติดโลก 26 มิถนุายน)

จัดอบรม เร่ือง โทษ พิษ ภยัของยาเสพติด 
และการปอ้งกนัแกป้ญัหายาเสพติด ใหแ้ก่
นกัเรียน เยาวชน ประชาชนภาคีเครือข่ายที่
เกีย่วข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน ๑,๐๐๐ คน

400,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข (หน้า 664 
ขอ้ 2

(ทบทวน
5/2.5/8)

3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด(หลักสูตรค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้
เสพยาเสพติด)

จดัอบรมค่ายปรับเปล่ียนพฤตกริรมผู้ติด
ยาเสพติด ร่วมด าเนินการกบัศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ านวน
 ๙วัน ๘ คืน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 
รุ่นๆละ 130 คน รวมทั้งส้ิน 260 คน

750,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข (หน้า 664 
ขอ้ 3

(ทบทวน
5/2.5/7)

LEMEL
Typewriter
๓๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่๕ : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

4 พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน
อ าเภอจักราชจังหวดั
นครราชสีมา

1.อบรมทางวชิาการ จ านวน 680 คน 
หลักสูตร 2 วนั จ านวน 3 รุ่น
-ประชาชนอ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 
จ านวน 660 คน
-เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องจ านวน 10 คน
-วทิยากรและแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 10 คน
2.ศึกษาดูงานจ านวน 675 คน หลักสูตร 2 วนั
จ านวน 3 รุ่น
-ประชาชนชนอ าเภอจักราช จังหวดั
นครราชสีมา รุ่นละ 220 คน จ านวน 3 รุ่น 
รวม 660 คน
-เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง รุ่นละ 5 คน จ านวน 3 
รุ่น รวม 15 คน

1,700,000 1.อบรมทางวชิาการ
 ณ ศาลาประชาคม
อ าเภอจักราช 
จังหวดันครราชสีมา
2.ศึกษาดูงานนอก
พืน้ที่

กองสาธารณสุข (หน้า 665 ข้อ 4
(เปล่ียนแปลง 5
/5./2.5/34)

3,850,000
4รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๓๖



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๓๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

การติดตามและประเมินผลแผนงาน

โครงการภายใต 10 ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการติดตาม
ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือบุคคลภายนอก
เพื่อดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

230,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 395

ขอ 2
 (8/1.1/61)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๓๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2 คาใชจายในการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/

ทบทวนยุทธศาสตรของ  อปท.
2. ประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด

250,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 396-397

ขอ 4
(ทบทวน

8/1.1/75)

3 คาใชจายในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับแกไข
 ทบทวน เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ 
2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป
แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
3. จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถิ่นหาป 
เพิ่มเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง

200,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 398

ขอ 5
(ทบทวน

8/1.1/76)

4 คาใชจายในการจัดทํา

แผนการดําเนินงาน ฉบับ
ประจําป และฉบับแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ  
2.จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
3.จัดทําแผนการดําเนินงาน

150,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 399

ขอ 6
(ทบทวน

8/1.1/77)

LEMEL
Typewriter
๓๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

5 คาใชจายในการประชุม

ประชาคมองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาสัดสวน
ระดับจังหวัด

1. ขออนุมัติโครงการ

2. ดําเนินการตามโครงการ
3. สรุปและรายงานผล

350,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 400

ขอ 7
(ทบทวน

8/1.1/110)

6 คาใชจายในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ฉบับ
ประจําป แกไข เปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเติม ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ 
2.จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ฉบับประจําป แกไข 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
3.จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ฉบับประจําป แกไข 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

200,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 402

ขอ 8
(ทบทวน

8/1.1/76)

LEMEL
Typewriter
๔๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

7 โครงการบริหารจัดการและจัด

กิจกรรมศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการ 

และจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
เชน จัดทําสื่อประชาสัมพันธเคลื่อนที่/
ถาวร ในและนอกสถานที ่
ศูนยดาราศาสตรฯ คาใชจายในงานรัฐ
พิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณี และ
วันสําคัญตางๆ ที่ทางราชการกําหนด 
ฯลฯ

100,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

หนา 403

ขอ 10
(ทบทวน

8/1.1/63)

1,480,000

7รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๔๑



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

LEMEL
Typewriter
๔๒



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 665
ข้อ 5

(ทบทวน 
1/2.5/1)

200,000

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๓



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ด้านการพัฒนาการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ

อาชีพประชาชน
กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 666
ข้อ 6

 (ทบทวน 
3/2.5/1)

2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

2,700,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 666
ข้อ 7

(ทบทวน 
3/2.5/2)

3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์พ้ืนบ้านและหรือ
สัตว์เศรษฐกิจ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 667
ข้อ 8

(ทบทวน 
3/2.5/3)

3,300,000

3
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๔



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 636
ข้อ 16

(ทบทวน 
4/2.3/11)

2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุท่องโลกไอที กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

220,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 636
ข้อ 17

(ทบทวน 
4/2.3/12)

3 อบรมเพ่ิมศักยภาพและทักษะการ
ผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยส าหรับคนพิการ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

150,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 637
ข้อ 18

(ทบทวน 
4/2.3/14)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๕



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

4 อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
กายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับคนพิการ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 637
ข้อ 19

(ทบทวน 
4/2.3/10)

5 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 638
ข้อ 20

(ทบทวน 
4/2.3/9)

6 อบรมการนวดบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ท่ีอยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

320,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 638
ข้อ 21

(ทบทวน 
4/2.3/15)

7 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 639
ข้อ 22

(ทบทวน 
4/2.3/13)

LEMEL
Typewriter
๔๖



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

8 จัดงานวันคนพิการสากล
(เงินอุดหนุนให้กับส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา)

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

65,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 657
ข้อ 1

(ทบทวน  
4/2.3/8)

2,855,000

8
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๔๗



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมประชาชนผู้ผลิต

สินค้าชุมชนท้องถ่ิน
กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 667
ข้อ 9

(ทบทวน 
4/2.5/3)

2 ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพการแพทย์แผนไทย

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 668
ข้อ 10

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1

4/2.5/2)

3 จัดงานถนนเด่ิน ศิลป์ กิน เท่ียว กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 668
ข้อ 11

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1

4/2.5/15)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๘



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็ก 
เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 669
ข้อ 12

(ทบทวน 
4/2.5/16)

5 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,000,000 อ าเภอบัวลาย 
จังหวัด

นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 681
ข้อ 30

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
  4/2.5/2)

2,200,000

5
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๔๙



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เงินสมทบเข้ากองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

10,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 932
ข้อ 2

(ทบทวน 
4/4.1/2)

2 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 933
ข้อ 3

(ทบทวน 
4/4.1/1)

11,000,000

2
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.1 แผนงานงบกลาง
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๕๐



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง 

 

LEMEL
Typewriter
๕๑



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 วันลอยกระทง 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

10,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 622
ข้อ 2

(ทบทวน 
4/2.3/20)

2 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 623
ข้อ 3

(ทบทวน 
4/2.3/21)

3 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 624
ข้อ 4

(ทบทวน 
4/2.3/22)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๕๒



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

4 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 625
ข้อ 5

(ทบทวน 
4/2.3/23)

5 ปฏิบัติธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

30,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 626
ข้อ 6

(ทบทวน 
4/2.3/24)

6 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

60,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 627
ข้อ 7

(ทบทวน 
4/2.3/25)

LEMEL
Typewriter
๕๓



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง (โครงการเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ด าเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 628
ข้อ 8

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1

 4/2.3/1)

540,000

7
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๕๔



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 

LEMEL
Typewriter
๕๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 629
ขอ 9

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1

 4/2.3/2)

2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและ
ประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

30,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

 หนา 630
ขอ 10

(ทบทวน 
4/2.3/27)

3 จัดงานประเพณีวันสงทายปเกา 
ตอนรับปใหม

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 631
ขอ 11
(ทบทวน

4/2.3/28)

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ิย. ก.ค

.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ิย. ก.ค

.

4 จัดงานประเพณีวันผูสูงอายุแหงชาติ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

20,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 632
ขอ 12

(ทบทวน 
4/2.3/29)

5 พัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 633
ขอ 13

(ทบทวน 
4/2.3/31)

6 ปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

40,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 634
ขอ 14

(ทบทวน 
4/2.3/32)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ิย. ก.ค

.

7 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

50,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 635
ขอ 15

(ทบทวน 
4/2.3/30)

560,000

7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนครบุรี
กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนครบุรี ขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 180 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี สํานักการชาง หนา 718
ขอ 001

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/28)

2 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

กอสรางรั้ว คสล.โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 
รั้วคอนกรีตบลอค ขนาดสูง  2.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

สํานักการชาง หนา 718
ขอ 002

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/115)

3 กอสรางหลังคาทางเดิน 
(Cover Way)โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover Way) ขนาด
กวาง 1.50 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 135 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 003

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/180)

4 กอสรางเททางเดินรอบ
อาคารอเนกประสงคพรอม
รางระบายน้ํา โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

กอสรางเททางเดินรอบอาคารอเนกประสงค 
พรอมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        425,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 004

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/181)

5 กอสรางตะแกรงกันนก 
อาคาร 242 ล. พิเศษ 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

กอสรางตะแกรงกันนก อาคาร 242 ล. พิเศษ 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 720
ขอ 005

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/183)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

6 กอสรางลานอเนกประสงค 
(ขางอาคาร 242 ล. 
พิเศษ) โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

กอสรางลานอเนกประสงค (ขางอาคาร 242 ล. 
พิเศษ) โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม ขนาด
กวาง 21.00 เมตร ยาว 32 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 672 ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        420,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 720
ขอ 006

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/184)

7 กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู
 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

กอสรางรั้ว (ดานขวาประต ู1) ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 520 ตร.ม. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 007

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/122)

8 ติดต้ังตาขายกันนกพิราบ 
(อาคาร 4) โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

ติดต้ังตาขายกันนกพิราบ (อาคาร 4)โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 008

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/216)

9 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (หนาอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (หนาอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 009

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/220)

10 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
175 เมตร โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        493,000 โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 010

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/2)

11 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 แหง ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        465,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 011

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/37)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

12 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (เชื่อมตอโครงการ
เดิม) โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร โรงเรียนคลองไผวิทยา ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        460,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 012

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/30)

13 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

กอสรางอาคารโรงจอดรถ ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 33 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 013

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/181)

14 ติดต้ังตาขายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

ติดต้ังตาขายกันนกพิราบ ตามอาคาร 216 ล 
(ปรับปรุง 29) และอาคาร 318ล/38 (พิเศษ) 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        400,000 โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 014

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/8)

15 ถนน อบจ.นม.11202 
ขามสะแกแสง - บานโนน
ผักชี อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) 
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 13,240 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     6,503,000 ขามสะแกแสง - 
บานโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 725
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/79)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

16 ถนน อบจ.นม.11201 
สุขาภิบาลขามสะแกแสง -
 บานหวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,757 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 19,299 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     9,292,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/78)

17 ถนน อบจ.นม.04309 
เทศบาลเมืองคง - บานไร 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,781 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 14,248 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     6,542,000 เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/39)

18 ถนน อบจ.นม.04307 
บานตากิ่ม - บานดอน
ทะแยง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,512 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,230,000 บานตากิ่ม - บาน
ดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/37)

19 ถนน อบจ.นม.04201 
บานโนนปอแดง - บานโนน
เต็ง อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,067 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,402 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร  ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     3,889,000 บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
คง  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 005

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/31)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

20 ถนน อบจ.นม.13201 
บานเขวา - บานนางรํา 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000  เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     7,390,000 บานเขวา - บาน
นางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 006

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/87)

21 ถนน อบจ.นม.13307 
บานบึงกระโดน - บาน
ดอนยาว อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     9,260,000 บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว 
อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/93)

22 ถนน อบจ.นม.14204 
บานเกานางเหริญ – บาน
โกรกละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 13,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

     5,690,000 บานเกานาง
เหริญ – บานโกรก
ละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 008

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/97)

23 ถนน อบจ.นม.15102 
สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 

     3,530,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/107)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

24 ถนน อบจ.นม.15205 
สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

     6,130,000  สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 730
ขอ 010

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/110)

25 ถนน อบจ.นม.15101 
สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง  6.00  เมตร ยาว 800 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา  6,400  ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     2,470,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 730
ขอ 011

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/106)

26 ถนน อบจ.นม.01210 
บานนากลาง - บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 11,440 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,094,000 บานนากลาง - บาน
โปงแมลงวัน อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 012

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/10)

27 ถนน อบจ.นม.01316 
บานยองแยง – วัดพนมวัน
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,895 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 11,370 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     5,113,000 บานยองแยง – วัด
พนมวัน อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/16)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

28 ถนน อบจ.นม.01219 
สายแยก ทล. 2 - บาน
ยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 15,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     6,855,000 สายแยก ทล. 2 - 
บานยองแยง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/18)

29 ถนน อบจ.นม.22302 
บานซับตะครอ - บานหัว
ทํานบ อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 5,800 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 47,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

   14,520,000 บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 015

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/170)

30 ถนน อบจ.นม.08201 
บานแปรง - บานหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 40,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

   13,660,000 บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 016

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/53)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

31 ถนน อบจ.นม.08305 
บานหวย - บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,990,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 017

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/57)

32 ถนน อบจ.นม.08304 
บานดานนอก – บานวัง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 10,400 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     9,409,000 บานดานนอก – 
บานวัง อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 018

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/56)

33 กอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองขามนาดี หมูที่ 5 
สายถนนหมายเลข 202 
ถึง ถนนกรมชลประทาน 
เชื่อม บานหนองขามนอย 
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ลูกรังไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองขามนาดี 
หมูที่ 5 สายถนน
หมายเลข 202 ถึง 
ถนนกรมชลประทาน
 เชื่อม บานหนอง
ขามนอย ตําบลบึง
พะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 019

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/4)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

34 กอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองเม็กนอย หมูที่ 10 
สายบานหนองเม็กนอย ถึง
 บานโสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ลูกรังไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 ถึง บาน
โสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 735
ขอ 020

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/10)

35 กอสรางถนน คสล. สาย
บานแกงสนามนาง หมูที่ 4
 ตําบลแกงสนามนาง ถึง 
บานหนองโสมง หมูที่ 3 
ตําบลโนนสําราญ อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

     1,800,000 บานแกงสนามนาง 
หมูที่ 4 ตําบลแกง
สนามนาง ถึง บาน
หนองโสมง หมูที่ 3 
ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 735
ขอ 021

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/4)

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
ถนนสายบานโนนสะอาด 
หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง - 
บานโนนสูง หมูที่ 8 ตําบล
สีสุก อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

     1,200,000 บานโนนสะอาด หมู
ที่ 2 ตําบลบึงสําโรง
 - บานโนนสูง หมูที่
 8 ตําบลสีสุก 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 736
ขอ 022

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/12)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

37 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองสะแก หมูที่ 5  
ตําบลพันดุง (สายวัดปา) 
เชื่อม ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

        500,000 บานหนองสะแก 
หมูที่ 5 ตําบลพันดุง 
(สายวัดปา) เชื่อม 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 736
ขอ 023

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/201)

38 กอสรางถนนลาดยาง สาย
หนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม 
บานโกรกกระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อม ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2790 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,100,000 สายหนองมวง หมูที่
 5 เชื่อม บานโกรก
กระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 024

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/209)

39 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายบาน
พันดุงพัฒนาหมูที่ 7 เชื่อม
 บานหนองกระโดน หมูที่ 
5 ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 595 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3570 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,400,000 บานพันดุงพัฒนา
หมูที่ 7 เชื่อม บาน
หนองกระโดน หมูที่
 5 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 025

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/216)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองสะแก
พัฒนา หมูที่ 11 ตําบลพัน
ดุง เชื่อม บานโนนตาล หมู
ที่ 8 ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม.
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองสะแก
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลพันดุง เชื่อม 
บานโนนตาล หมูที่ 
8 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 738
ขอ 026

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/219)

41 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานโคก
แขวนพัฒนา หมูที่ 8 (สาย
รอบบานโคกแขวนพัฒนา)
 ตําบลพันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตอตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,070 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     2,000,000 บานโคกแขวนพัฒนา
 หมูที่ 8 (สายรอบ
บานโคกแขวน
พัฒนา) ตําบลพันดุง
 อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตอตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 739
ขอ 027

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/217)

42 กอสรางถนนคสล. สาย
หนองไผบานบึงขามทะเล
สอ หมูที่ 9 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อมถนนทาง
หลวงสายขามทะเลสอ 
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 885 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานบึงขามทะเลสอ
 หมูที่ 9 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อมถนน
ทางหลวงสายขาม
ทะเลสอ ตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 028

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/222)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

43 กอสรางถนนคสล. สาย
บานโคกแฝก (ปาสัก) หมูที่
 5  ตําบลขามทะเลสอ 
เชื่อม เขตเทศบาลขาม
ทะเลสอ อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
352 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกแฝก (ปาสัก)
 หมูที่ 5 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อม เขต
เทศบาลขามทะเลสอ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 029

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/224)

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
จากบานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง บาน
ดานชาง ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

     1,000,000 บานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง 
บานดานชาง ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 741
ขอ 030

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/22)

45 กอสรางถนน คสล. สาย
บานชีวึก หมูที่ 1-บาน
หนองโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบล
ชีวึก อําเภอขามสะแกแสง 
(เชื่อมตอบานโคงสําโรง 
หมูที่ 4 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา)

กอสรางถนน คสล.กวาง 6.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร  ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด 

        500,000 บานชีวึก หมูที่ 1-
บานหนองโพธิ์ หมูที่
 6 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง
 เชื่อมตอบานโคง
สําโรง หมูที่ 4 
ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 741
ขอ 031

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/34)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

46 กอสรางถนน คสล. สาย
บานดอนสามัคคีหมูที่ 10 
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง-บานใหมโนน
ทอง หมูที่ 13  ตําบล
หนองหอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานดอนสามัคคีหมู
ที่ 10 ตําบลชีวึก 
อําเภอขาม
สะแกแสง-บานใหม
โนนทอง หมูที่ 13  
ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 742
ขอ 032

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/35)

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัวฟาน 
เชื่อมตอเทศบาลตําบล
หนองหัวฟาน  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อมเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 742
ขอ 033

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/36)

48 กอสรางถนน คสล.สาย
บานโนนประดู หมูที่ 1 
ตําบลพะงาด เชื่อม บาน
สระกรวด หมูที่ 2 ตําบล
โนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานโนนประดู หมูที่
 1 ตําบลพะงาด 
เชื่อม บานสระกรวด
 หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 743
ขอ 034

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/19)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงเรียนบาน
ดอนพะงาด หมูที่ 5 
ตําบลพะงาด อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อม บานดอน
สระจันทร ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายโรงเรียนบาน
ดอนพะงาด หมูที่ 5
 ตําบลพะงาด 
อําเภอขามสะแกแสง
 เชื่อม บานดอนสระ
จันทร ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 743
ขอ 035

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/25)

50 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โคกนอยพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลโนนเต็ง สายบาน
โคกนอยพัฒนา ไปบานบะ
ดาวเรือง หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 501 
ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานโคกนอยพัฒนา
 หมูที่ 10 ตําบลโนน
เต็ง - บานบะ
ดาวเรือง หมูที่ 10 
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 744
ขอ 036

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/32)

73



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

51 บูรณะงานทางผิวจราจร
หินคลุกใหเปนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 18 ชวงเชื่อม
ถนนเขาหมูบานมะคา 
อบต.ขามสมบูรณ ถึงบาน
นายสําเรียง เฉียงกลาง 
หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

บูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกใหเปนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 870 ตร.ม.ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ทั้งสองฝง ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานมะคา ตําบล
ขามสมบูรณ ถึงหมูที่
 9 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 745
ขอ 037

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/43)

52 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานบุ
สนวนใน หมูที่ 1 ตําบลตา
จั่น ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 
6.00 เมตร ยาว 471 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,826 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        846,000 บานบุสนวนใน หมูที่
 1 ตําบลตาจั่น ถึง
เขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 038

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/44)

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนายสําไว ปอง
สนาม-คลองยายหอมบาน
หนองบง หมูที่ 12 ตําบล
เมืองคง เชื่อม บานศรี
นิมิตร ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 760 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        430,000 บานนายสําไว ปอง
สนาม-คลองยาย
หอมบานหนองบง 
หมูที่ 12 ตําบล
เมืองคง เชื่อม บาน
ศรีนิมิตร ตําบลดอน
ใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 747
ขอ 039

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/49)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

54 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย อบจ.นม.04302 
ชวงบานโนนพิมาน หมูที่ 9
 ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 3-3.00x3.00x10.00 เมตร (BOX 
CULVERT) ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,324,000 ถนน อบจ.นม.
04302 ชวงบาน
โนนพิมาน หมูที่ 9 
ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 747
ขอ 040

(แกไข คร้ังที่ 1
6/3.1/185)

55 กอสรางถนน คสล. บาน
แชะ หมูที่ 3 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 366 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,830 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,372,000 บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 748
ขอ 041

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/75)

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางชุมชน บาน
หนองสะเดา หมูที่ 1 ใน
เขตเทศบาลตําบลไทรโยง-
ไชยวาล เชื่อม บานโกรก
สําโรง หมูที่ 4 ตําบลครบุรี
 เขต อบต.ครบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 427 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,708 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,261,000 บานหนองสะเดา 
หมูที่ 1 ในเขต
เทศบาลตําบลไทร
โยง-ไชยวาล เชื่อม 
บานโกรกสําโรง หมู
ที่ 4 ตําบลครบุรี

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 042

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/114)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  เชื่อม 
บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,360 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  
เชื่อม บานดอนกรูด
 หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 750
ขอ 043

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/119)

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโกรกสําโรง หมู
ที่ 4 เขตองคการบริหาร
สวนตําบลครบุรี เชื่อม
ชุมชน หมูที่ 1 เขต
เทศบาลตําบลไชยโยง-ไชย
วาล ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,357,000 บานโกรกสําโรง หมู
ที่ 4  เชื่อมชุมชน 
หมูที่ 1 ตําบลครบุรี
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 751
ขอ 044

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/132)

59 กอสรางถนนหินคลุก บาน
อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ เชื่อม บานขาคีม หมู
ที่ 6 ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 760 ลบ.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ เชื่อม
 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 045

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/118)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม บาน
โปงคอก หมูที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานโปงคอก หมูที่ 
14 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 046

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/51)

61 กอสรางถนน คสล. บาน
โนนหอม หมูที่ 7 ตําบล
สระวานพระยา อําเภอคร
บุรี (ซอยนายวิชิต ศรี
ประสิทธิ)์ เชื่อมหมูที่ 12 
บานเจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 533 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 2,665 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนหอม หมูที่ 
7 ตําบลสระวาน
พระยา อําเภอครบุรี 
เชื่อมบานเจริญผล 
หมูที่ 12 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 754
ขอ 047

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/62)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

62 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycline) บานโนนทะยูง
 หมูที่ 11  ตําบลหนอง
ขาม-บานหนองหญาปลอง
 หมูที่ 6 ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,304 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,128 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     7,135,000 บานโนนทะยูง หมูที่
 11  ตําบลหนอง
ขาม-บานหนอง
หญาปลอง หมูที่ 6 
ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 048

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/149)

63 กอสรางถนนผิวจราจร 
คสล.สายแยกโนนขี้เหล็ก 
หมูที่ 8 บานกรูด ตําบล
ชางทอง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ถึงเขต หมูที่ 4 
บานทองหลาง  ตําบล
ทองหลาง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจร คสล. ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 960 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

        500,000 สายแยกโนนขี้เหล็ก
 หมูที่ 8 บานกรูด 
ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ถึงเขต หมูที่
 4 บานทองหลาง  
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 756
ขอ 049

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/232)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

64 กอสรางถนน คสล.จาก
บานนายไสว-บานเขวา 
หมูที่ 9 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมตอ ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 960 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานเขวา หมูที่ 9 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมตอ
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 757
ขอ 050

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/233)

65 กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานดาน จากบานหนอง
ยาง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ยาง-เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 542 ลบ.
ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองยาง หมูที่
 1 ตําบลหนองยาง-
เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 758
ขอ 051

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/152)

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานโนน
หมัน หมูที่ 9 ตําบลหนองงู
เหลือม-กม.11 ถนน
มิตรภาพ เชื่อมตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 695 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        309,000 บานโนนหมัน หมูที่ 
9 ตําบลหนองงู
เหลือม เชื่อมตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 759
ขอ 052

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/246)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

67 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนนนอย
พัฒนา หมูที่ 13 เทศบาล
ตําบลชุมพวง-อบต.ชุมพวง
 ตําบลชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
215  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนน
นอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบล
ชุมพวง-อบต.ชุมพวง
 ตําบลชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 760
ขอ 053

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/471)

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานเขวา หมูที่ 
7 ตําบลโนนยอ อําเภอชุม
พวง-บานดงหลบ หมูที่ 7 
เทศบาลตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 280  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานเขวา หมูที่ 7 
ตําบลโนนยอ 
อําเภอชุมพวง - 
บานดงหลบ หมูที่ 7
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 761
ขอ 054

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/157)

69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนอง
ตะครองใหญ หมูที่ 5 
ตําบลโนนยอ อําเภอชุม
พวง-บานใหมปฏิรูป หมูที่ 
12 ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 140  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองตะครอง
ใหญ หมูที่ 5 ตําบล
โนนยอ อําเภอชุม
พวง-บานใหมปฏิรูป
 หมูที่ 12 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 055

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/158)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองนาดี 
หมูที่ 6 ตําบลโนนตูม ไป
บานลุงประดู หมูที่ 7 
ตําบลทาลาด อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,350 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     2,000,000 บานหนองนาดี หมูที่
 6 ตําบลโนนตูม - 
บานลุงประดู หมูที่ 
7 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 056

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/162)

71 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดาน
เกวียน-บานกอก อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,400  ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     3,000,000 (อบจ.นม.07202) 
บานดานเกวียน-
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 764
ขอ 057

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/47)

72 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ขาคีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม บานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 794 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 765
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/70)

81



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

73 กอสรางถนนหินคลุก บาน
พนาหนองหิน หมูที่ 7 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 784 ลูกบาศกเมตร
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานพนาหนองหิน 
หมูที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 766
ขอ 059

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/71)

74 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก (สามแยกถนน
ดานขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บานหินดาด หมูที่ 1
 ตําบลหินดาด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 6,300 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     3,946,000 (สามแยกถนนดาน
ขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบล
ตะเคียน เชื่อม บาน
หินดาด หมูที่ 1 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 060

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/684)

75 กอสรางถนนหินคลุก บาน
จะบู หมูที่ 9 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 535 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 061

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/638)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

76 ซอมสรางถนนหินคลุก 
บานเทวานิมิตร หมูที่ 16 
เทศบาลตําบลหนองกราด 
เชื่อม บานหนองขุยคูเมือง
 หมูที่ 7 อบต.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศกเมตร
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานเทวานิมิตร หมู
ที่ 16 เชื่อม บาน
หนองขุยคูเมือง หมูที่
 7 ตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 062

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/641)

77 กอสรางถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อม บานหนองแหน หมูที่
 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 745 เมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,215 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อม บาน
หนองแหน หมูที่ 1 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 770
ขอ 063

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/645)

78 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บานฝายโบสถ
 หมูที่ 2 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บาน
หนองบัวโคก หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal กวาง 6.00 
เมตร ยาว  965 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,755 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,000,000 บานฝายโบสถ หมูที่
 2 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สํานักการชาง หนา 771
ขอ 064

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/688)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

79 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนระเวียง หมูที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 660 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง หมู
ที่ 8 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด ถึง ตําบล
หนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 772
ขอ 065

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/140)

80 กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยาง บานทาวังศาล หมูที่ 
15 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ เชื่อม 
บานหวยจระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 9,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด 

     5,000,000 บานทาวังศาล หมูที่
 15 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานหวย
จระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 773
ขอ 066

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/257)

81 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานโคกผักหวาน หมูที่ 7 
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม ถนนรวม 
บานเกาะลอย ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโคกผักหวาน 
หมูที่ 7 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 774
ขอ 067

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/261)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

82 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานซับสําราญ หมูที่ 2 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. ตาม
แบบและ รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 775
ขอ 068

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/262)

83 กอสรางถนน คสล.จาก
ตลาดนอย หมูที่ 12 ชุมชน
โนนเขวาเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระหันคาย 
หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        690,000 จากตลาดนอย หมูที่
 12 ชุมชนโนนเขวา
เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต 
อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 776
ขอ 069

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/169)

84 กอสรางถนน คสล.เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 6 
บานหนองมวง ตําบลโนน
ตาเถร อําเภอโนนแดง หมู
ที่ 5 บานดอนตะหนิน 
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
 ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        491,000  บานหนองมวง หมูที่
 6 ตําบลโนนตาเถร
 อําเภอโนนแดง - 
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 5 ตําบลดอน
ตะหนิน อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 777
ขอ 070

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/170)

85



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

85 กอสรางถนน คสล.เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 3 
บานโกรก ตําบลโนนตาเถร
 อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 
บานดอนวัว ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 339 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,695 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโกรก หมูที่ 3 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง - 
บานดอนวัว หมูที่ 8
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 778
ขอ 071

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/171)

86 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต จากบาน
ดอนยาว หมูที่ 3 ตําบล
ดอนยาวใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบลโนนแดง
 ตําบลโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 593 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,965 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

     1,919,000 บานดอนยาว หมูที่ 
3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบล
โนนแดง ตําบลโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 779
ขอ 072

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/172)

87 กอสรางถนน คสล.บาน
นายมานะ บานแก หมูที่ 3
 ตําบลวังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา ตําบล
สีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 405 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 2,025 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนายมานะ บาน
แก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา
 ตําบลสีดา อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 780
ขอ 073

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/181)

86



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

88 กอสรางถนน คสล.สาย
จากบานนางประนอม 
บานหนองเครือชุด หมูที่ 7
 ตําบลลําคอหงษ อําเภอ
โนนสูง เชื่อม บานถนนโพธิ์
 หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
681 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,405 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ 
หมูที่ 5 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 781
ขอ 074

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/474)

89 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10203) บาน
บิง-บานเหมตํ่า อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 465 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,790 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,066,000 (อบจ.นม.10203) 
บานบิง-บานเหมตํ่า 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 782
ขอ 075

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/68)

90 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหญาคาใต หมูที่ 6 
ตําบลธารปราสาท เชื่อม
บานสระจันทร ตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหญาคาใต หมูที่
 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อมบาน
สระจันทร ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 782
ขอ 076

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/487)

87



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-บานหวย
ใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,450 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-
บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 783
ขอ 077

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/193)

92 กอสรางถนน คสล.(สาย
หวยใหญ-ดงพลอง) จาก
บานหวยใหญ หมูที่ 3 
ตําบลมะคา เชื่อมตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 784
ขอ 078

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/475)

93 กอสรางถนน คสล.บานทา
ระแวก หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม เชื่อม เทศบาลตําบล
ดอนหวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทาระแวก หมูที่
 7 ตําบลบานใหม 
เชื่อม เทศบาลตําบล
ดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 785
ขอ 079

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/482)

88



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานจันอัด หมูที่
 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บาน
โนนตากลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 712 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,560 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานจันอัด หมูที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง 
หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 786
ขอ 080

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/518)

95 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเสลา หมูที่ 4 
ตําบลพลสงคราม เชื่อม 
บานดอนมวง หมูที่ 5 
ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,710 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานเสลา หมูที่ 4 
ตําบลพลสงคราม 
เชื่อม บานดอนมวง 
หมูที่ 5 ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 787
ขอ 081

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/198)

96 กอสรางถนน คสล.สาย
เลียบเหมืองบานนอย หมูที่
 6 ตําบลโตนด เชื่อมตอ
เขต บานหญาปลอก หมูที่
 7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
502 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 2,008 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,093,000 บานนอย หมูที่ 6 
ตําบลโตนด เชื่อม
บานหญาปลอก หมู
ที่ 7 ตําบลบิง 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 788
ขอ 082

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/160)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

97 กอสรางถนนคสล. สาย
หนองแสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,300 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        760,000 สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 789
ขอ 083

(ทบทวน เลมที 2
6/3.1/276)

98 กอสรางถนน คสล. บาน
โนนเมือง หมูที่ 4  ตําบล
โนนจาน - บานหนองหาง 
หมูที่ 10 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        497,000 บานโนนเมือง หมูที่
 4  ตําบลโนนจาน -
 บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 790
ขอ 084

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/192)

99 กอสรางถนน คสล. สาย
บานเพ็ดนอย หมูที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย - บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายบานเพ็ดนอย 
หมูที่ 6 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 - บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 791
ขอ 085

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/280)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

100 กอสรางถนน คสล. สาย
บานวังโพน หมู 2 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 2,575 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายบานวังโพน หมู
 2 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 792
ขอ 086

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/194)

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย
 -บานแฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,275 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        748,800 บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย -บาน
แฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 793
ขอ 087

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/196)

102 กอสรางถนนลาดยาง บาน
กุดจอก หมูที่ 12 ตําบล
กุดจอก เชื่อม บานหนอง
หัวชาง ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานกุดจอก หมูที่ 
12 ตําบลกุดจอก 
เชื่อม บานหนองหัว
ชาง ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 794
ขอ 088

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/214)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

103 กอสรางถนนลาดยาง จาก
หนาวัดน้ําออม หมูที่ 11 
ตําบลบัวใหญ ถึงเขต 
ตําบลดานชาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,920 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 หนาวัดน้ําออม หมูที่
 11 ตําบลบัวใหญ -
 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 795
ขอ 089

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/228)

104 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานปาตอง หมูที่ 1 สาย
บานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปาตอง หมูที่ 1
 สายบานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 796
ขอ 090

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/180)

105 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานทาเนิน หมูที่ 4 สาย
โรงฆาสัตว เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานทาเนิน หมูที่ 4
 สายโรงฆาสัตว 
เชื่อมตอ เทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 797
ขอ 091

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/181)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

106 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานคึมมวง หมูที่ 13 
ตําบลบัวใหญ สายบานคึม
มวง ไป คุมสวนผัก 
เชื่อมตอ เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 960 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคึมมวง หมูที่ 
13 ตําบลบัวใหญ 
สายบานคึมมวง ไป 
คุมสวนผัก เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 798
ขอ 092

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/182)

107 กอสรางถนน พรอมทอ
ระบายน้ํา คสล.ถนนขาง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.
ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        815,000 ขางโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (เชื่อม
 อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 799
ขอ 093

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/187)

108 กอสรางถนนลาดยาง สาย
สระครก-หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ อําเภอบัว
ใหญ เชื่อมตอ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายสระครก-หญาคา
 ตําบลหนองแจง
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 800
ขอ 094

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/690)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

109 ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลติก
คอนกรีต  (สายดานชาง - 
บานหนองหญาปลอง) 
จากบานหนองไผงาม - 
บานขามเตี้ย เชื่อม ตําบล
หนองบัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 520 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,160 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,174,000 (สายดานชาง - บาน
หนองหญาปลอง) 
จากบานหนองไผงาม
 - บานขามเตี้ย 
เชื่อม ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 801
ขอ 095

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/186)

110 กอสรางถนนลาดยาง สาย
บานโสกรัง - บานหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบลหนอง
แจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,440 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,080,000 สายบานโสกรัง - 
บานหนองบัวสะอาด
 ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบล
หนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 802
ขอ 096

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/188)

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบาน
หนองใหญ หมูที่ 4 ตําบล
บานเหลื่อม ถึงบานหนองกุ
งนอย ตําบลโคกกระเบื้อง 
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 สายบานหนองใหญ 
หมูที่ 4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 803
ขอ 097

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/284)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

112 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหวยชงโค หมูที่ 1 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบาน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 1)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
สองขางๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายบานหวยชงโค 
หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์
 เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 804
ขอ 098

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/291)

113 กอสรางถนน คสล.บานวัง
โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานดอนตะหนิน หมู
ที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 2)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
สองขางๆ ละ 0.20 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 805
ขอ 099

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/288)

114 ซอม/สรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
โกรกหิน หมูที่ 8 ตําบล
หันหวยทราย เชื่อม บาน
ไรออย หมูที่ 4 ตําบล
กระทุมราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอม/สรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 920 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,520 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,447,000 บานโกรกหิน หมูที่ 
8 ตําบลหันหวย
ทราย เชื่อม บานไร
ออย หมูที่ 4 ตําบล
กระทุมราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 806
ขอ 100

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/256)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

115 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13202) หนอง
มวงใหญ-บานหนองกุง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,394 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11152 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     4,556,000 (อบจ.นม.13202) 
หนองมวงใหญ-บาน
หนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 807
ขอ 101

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/88)

116 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.14305) บาน
ลําซอ-บานโคกสมอ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,600 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     3,000,000 (อบจ.นม.14305) 
บานลําซอ-บานโคก
สมอ อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 808
ขอ 102

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/98)

117 กอสรางถนนลาดยางบาน
แปะ หมูที่ 13 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 24
 ตําบลหนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,700 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,500,000 บานแปะ หมูที่ 13 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข 24 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 809
ขอ 103

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/761)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

118 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานนกออก หมูที่
 10 ตําบลนกออก เชื่อม 
สี่แยกปอมตํารวจ บานนาง
เหริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 978 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,868 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,390,000 บานนกออก หมูที่ 
10 ตําบลนกออก 
เชื่อม ส่ีแยกปอม
ตํารวจ บานนางเห
ริญ หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 810
ขอ 104

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/732)

119 กอสรางถนนลาดยางผิว
ทาง Asphaltic concrete
 บริเวณเสนบานบันไดมา 
หมูที่ 4 ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง หมูที่ 5
 ตําบลกลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 
concrete ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,846 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,230 
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     3,700,000 บริเวณเสนบาน
บันไดมา หมูที่ 4 
ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง 
หมูที่ 5 ตําบลกลาง
ดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 811
ขอ 105

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/282)

120 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองอีเหลอ หมูที่ 6 
ตําบลปากชอง เชื่อมบาน
หนองใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
715 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,290 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหนองอีเหลอ 
หมูที่ 6 ตําบลปาก
ชอง เชื่อมบานหนอง
ใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 812
ขอ 106

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/770)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

121 กอสรางถนนลาดยาง จาก
คุมมอหลักหิน หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง เชื่อม 
ตําบลปากชอง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,500 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 คุมมอหลักหิน หมูที่
 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อม ตําบลปากชอง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 812
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/772)

122 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) บาน
คลองยาง-บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 813
ขอ 108

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/155)

123 กอสรางถนนลาดยาง บาน
ภูไทพัฒนา หมูที่ 14 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานซับ
ยาง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 375 เมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 175 หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,300,000 บานภูไทพัฒนา หมู
ที่ 14 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานซับยาง 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองสาหราย 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 814
ขอ 109

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/277)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

124 กอสรางถนนลาดยาง บาน
มอทรายทอง หมูที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบลคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
827 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,962 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,100,000 บานมอทรายทอง 
หมูที่ 10 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบล
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 815
ขอ 110

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/768)

125 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หินดาด หมูที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานหนองไทร 
หมูที่ 11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,200 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหินดาด หมูที่ 5
 ตําบลวังไทร เชื่อม
บานหนองไทร หมูที่
 11 ตําบลคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 816
ขอ 111

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/769)

126 กอสรางถนนลาดยางเค
พซีล จากส่ีแยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 3 
ทางเขาบานพระงาม หมูที่
 4 ถึงบานหนองตอ ตําบล
ปารังงาม อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยางเคพซีล ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,238 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,904 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     5,250,000  จากสี่แยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 
3 ทางเขาบานพระ
งาม หมูที่ 4 ถึงบาน
หนองตอ ตําบลปา
รังงาม อําเภอเนิน
สงา จังหวัดชัยภูมิ

สํานักการชาง หนา 817
ขอ 112

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/324)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

127 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนระเวียง สายทิศเหนือ 
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง 
สายทิศเหนือ หมูที่ 
8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุด
พิมาน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 818
ขอ 113

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/141)

128 กอสรางถนนหินคลุก บาน
กุดพญา หมูที่ 21 ตําบล
หินดาด เชื่อมบานปารังงาม
 หมูที่ 3 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 8 เมตร ยาว 340 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานกุดพญา หมูที่ 
21 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานปารังงาม 
หมูที่ 3 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
  จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 819
ขอ 114

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/626)

129 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
หนองกราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 445 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 416 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานหนอง
กราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 820
ขอ 115

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/633)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

130 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบานถ้ํา
เตา หมูที่ 7 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 420 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานถ้ําเตา หมู
ที่ 7 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 821
ขอ 116

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/622)

131 กอสรางถนน คสล.สาย
บานตาล หมูที่ 9 ตําบล
สัมฤทธิ์เชื่อม บานดอนแซะ
 หมูที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,265 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        700,000 บานตาล หมูที่ 9 
ตําบลสัมฤทธิ์เชื่อม 
บานดอนแซะ หมูที่ 
9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 822
ขอ 117

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/288)

132 กอสรางถนน คสล.จาก
บานตะบอง หมูที่ 1 ตําบล
โบสถ-บานจารยตํารา หมูที่
 5 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ  ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานตะบอง หมูที่ 1
 ตําบลโบสถ-บาน
จารยตํารา หมูที่ 5 
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 823
ขอ 118

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/290)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนโชงโลง
 หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง หมูที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
3,250 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานโนนโชงโลง หมู
ที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง 
หมูที่ 14 ตําบล
กระชอน อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 824
ขอ 119

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/295)

134 กอสรางถนน คสล.จาก
ถนน ทช.นม.3126 (หนา
ศาลยา) บานสัมฤทธ์ิพัฒนา
 หมูที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม บานสม
 หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,304 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        700,000 จากถนน ทช.นม.
3126 (หนาศาลยา)
 บานสัมฤทธ์ิพัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 เชื่อม บานสม หมูที่
 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 825
ขอ 120

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/299)

135 กอสรางถนน คสล. บาน
หนองหญาขาว หมูที่ 11 
สายหนาวัดหนองหญาขาว
 ตําบลนิคมสรางตนเอง 
เชื่อม บานโคกรักษ หมูที่ 
11 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 912 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองหญาขาว 
หมูที่ 11 ตําบล
นิคมสรางตนเอง 
เชื่อม บานโคกรักษ 
หมูที่ 11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 826
ขอ 121

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/291)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานขี้เหล็ก หมู
ที่ 11 ตําบลในเมือง - 
บานจํานงคภูมิเวช หมูที่ 4
 ตําบลนิคมสรางตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
905 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขี้เหล็ก หมูที่ 
11 ตําบลในเมือง - 
บานจํานงคภูมิเวช 
หมูที่ 4 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 827
ขอ 122

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/292)

137 กอสรางถนน คสล. บาน
ละหลอด หมูที่ 3 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 2,930 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,625,000 บานละหลอด หมูที่ 
3 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10
 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 828
ขอ 123

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/799)

138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง เชื่อม 
บานพุทรา ตําบลรังกาใหญ
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
4,620 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,550,000 บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อม บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 829
ขอ 124

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/807)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

139 กอสรางถนนหินคลุก บาน
เตย หมูที่ 1 ตําบล
กระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย
 สายเหมืองสระประปา
บานเตย - เหมืองบาน
ตลาดแคตะวันออก หมูที่ 
15 ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุกขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
817 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
518 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        499,000 บานเตย หมูที่ 1 
ตําบลกระเบื้องใหญ
 อําเภอพิมาย สาย
เหมืองสระประปา
บานเตย - เหมือง
บานตลาดแค
ตะวันออก หมูที่ 15
 ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 830
ขอ 125

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/314)

140 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนกระสัง หมูที่ 6 ตําบล
กระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย
 สายคลองกระเบื้องไปลํา
สะแทด เชื่อมบานโนนพล
กรัง หมูที่ 12 ตําบลตาจั่น
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุกขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
817 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
518 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

        499,000 บานโนนกระสัง หมู
ที่ 6 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย 
สายคลองกระเบื้อง
ไปลําสะแทด เชื่อม
บานโนนพลกรัง หมู
ที่ 12 ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 831
ขอ 126

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/315)

104



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

141 กอสรางถนนแบบผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางบานหนองพลวง
นอย หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์
กลาง เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,138 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,828 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 1.00 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 สายทางบานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 3 
ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 832
ขอ 127

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/275)

142 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนทางบานหลุบทุม
 หมูที่ 4 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย เชื่อม บาน
โนนเมือง หมูที่ 2 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,040 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        589,000 เสนทางบานหลุบทุม
 หมูที่ 4 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
เชื่อม บานโนนเมือง
 หมูที่ 2 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 833
ขอ 128

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/198)

143 กอสรางถนน คสล.สาย
บานขามปอม หมูที่ 3 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานโนนเมือง หมูที่ 4
 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขามปอม หมูที่ 
3 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-บาน
โนนเมือง หมูที่ 4 
ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 834
ขอ 129

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/191)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

144 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา (บาน
นางภควดี โหมดนอก - 
เขตบานฝาผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,525 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,479,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา -
 หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 835
ขอ 130

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/274)

145 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01208) บาน
ตะคองเกา-บานหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 380 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,900 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01208) 
บานตะคองเกา-
บานหนองกระทุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 836
ขอ 131

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/8)

146 กอสรางถนนคสล. บานทุง
กระโดน หมูที่ 9 ตําบลสี
มุม เชื่อม บานใหม ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
วัดปาพิทักษธรรมทุงสีมา
ราม ชวงที่ 2)

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
619 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 3,095 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,690,000 บานทุงกระโดน หมู
ที่ 9 ตําบลสีมุม 
เชื่อม บานใหม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 837
ขอ 132

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/887)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

147 กอสรางถนน คสล.คลอง
ชลประทาน (คลอง 2) ไป
ทางทิศตะวันออกถึงเขต  
ตําบลจอหอ (บานโพนสูง 
ตําบลหม่ืนไวย
ถึงบานชองอู ตําบลจอหอ)
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 5,225 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     3,000,000 บานโพนสูง ตําบล
หม่ืนไวย - บานชอง
อู ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 838
ขอ 133

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/329)

148 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(อบจ.นม.01221) บาน
ฝาย - บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,760 
ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01221) 
บานฝาย - บานนา
ตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 839
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/20)

149 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานปฏิรูปที่ดิน หมูที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี เชื่อม
ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 574 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปฏิรูปที่ดิน หมู
ที่ 3 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อมตําบล
อุดมทรัพย อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 840
ขอ 135

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/313)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนทอง หมูที่ 
9 ตําบลกระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย เชื่อมบานวัด
 หมูที่ 9 ตําบลเทพารักษ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 175 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 875 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนทอง หมูที่ 
9 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานวัด หมูที่ 9
 ตําบลเทพารักษ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 841
ขอ 136

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/311)

151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายในเมืองบานใหม
สามัคคี หมูที่ 16 ตําบลใน
เมือง - บานสระงาม หมูที่
 12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
905 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 16 ตําบลในเมือง
 - บานสระงาม หมูที่
 12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 842
ขอ 137

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/321)

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานซาด หมูที่ 6
 ตําบลชีวาน-บานโนนเสว 
หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 233 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจารจรคอนกรีตไมนอยกวา 932 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานซาด หมูที่ 6 
ตําบลชีวาน-บานโนน
เสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 843
ขอ 138

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/297)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

153 กอสรางถนน คสล.บาน
หนองขาม หมูที่ 7 แยก 
ศพด.หนองขาม ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบลประสุข
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองขาม หมูที่
 7 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบล
ประสุข อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 844
ขอ 139

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/308)

154 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหนองจิก หมูที่ 6 
ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย -
 บานวัดจันทร หมูที่ 4 
ตําบลประสุข อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองจิก หมูที่ 
6 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บาน
วัดจันทร หมูที่ 4 
ตําบลประสุข 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 845
ขอ 140

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/304)

155 กอสรางถนน คสล.ซอย
หลังโรงเรียนบานหนองบัว
หมูที่ 8 ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อมตอตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 4,400 ตร.ม.ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,490,000 หลังโรงเรียนบาน
หนองบัว หมูที่ 8 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อม
ตําบลหนองงูเหลือม
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 845
ขอ 141

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/344)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

156 กอสรางถนน คสล.จาก
หนาวัดลองตอง ถึงเขตบาน
โตนด หมูที่ 2 เสนทุงนา 
(บายพาส) บานบูรณ
พาณิชย หมูที่ 3 ตําบล
บานโพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 2,720 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,470,000 บานโตนด หมูที่ 2 
บานบูรณพาณิชย 
หมูที่ 3 ตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 846
ขอ 142

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/343)

157 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8
 บานบุพัฒนา ตําบลตลาด 
(ตอถนนสายตรงทางขวาง 
เชื่อม บานหนองกระดังงา 
หมูที่ 15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,040,000 บานบุพัฒนา หมูที่ 
8 ตําบลตลาด เชื่อม
 บานหนองกระดังงา
 หมูที่ 15 ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 847
ขอ 143

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/341)

158 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย
 เชื่อมบานโนนพฤกษ หมูที่
 2 ตําบลจักราช อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจรากวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 912 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองบัวคํา หมู
ที่ 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจัก
ราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 848
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/796)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

159 กอสรางถนน คสล. สาย
สระหนองจิก หมูที่ 2 
ตําบลสัมฤทธิ์ (เลียบลําน้ํา
มูล) อําเภอพิมาย เชื่อมลํา
เชิงไกร บานสม หมูที่ 2 
ตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 932 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายสระหนองจิก 
หมูที่ 2 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 เชื่อมลําเชิงไกร 
บานสม หมูที่ 2 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 849
ขอ 145

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/300)

160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคลองซอย 4 
ซายแยกขวา) บานขอยงาม
 หมูที่ 4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
912 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขอยงาม หมูที่ 
4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 850
ขอ 146

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/293)

161 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สนามกีฬาลิปตพัลลภ 
บานบุกระถิน หมูที่ 5 
ตําบลพุดซา เชื่อมตอบาน
บึงประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,276 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,850,000 บานบุกระถิน หมูที่ 
5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานบึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 851
ขอ 147

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/346)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

162 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนางจากถึงถนน
พลกรังบานละลมเหนือ 
หมูที่ 15 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานตาทาว หมูที่ 
6 ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,650 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานนางจาก ถึง
ถนนพลกรัง บานละ
ลมเหนือ หมูที่ 15 
ตําบลพุดซา เชื่อม
บานตาทาว หมูที่ 6
 ตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 852
ขอ 148

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/347)

163 กอสรางถนนหินคลุกสาย
โคกกรวด-หนองนมนาง 
(ชวงบานโปงแมลงวัน) หมู
ที่ 5 บานโปงแมลงวัน 
ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,334 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,650,000 บานโปงแมลงวัน 
หมูที่ 5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง 
เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 853
ขอ 149

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/351)

164 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01211) บาน
หนองไทร-บานโกรกเดือน
หา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 245 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร  ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01211) 
บานหนองไทร-บาน
โกรกเดือนหา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 853
ขอ 150

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/11)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

165 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01222) บาน
โกรก-ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 320 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,920 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01222) 
บานโกรก-ถนน
มิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 854
ขอ 151

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/21)

166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอเมือง 
เชื่อมสามแยกบานโนน
ตาล-บานบึงสมบูรณ 
ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสีมุม-
โนนตาล)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสามแยก
บานโนนตาล-บาน
บึงสมบูรณ ตําบลบึง
ออ อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 855
ขอ 152

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/885)

167 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01206) บาน
ใหม - บานหนองเปดน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 245 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01206) 
บานใหม - บาน
หนองเปดน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 856
ขอ 153

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/6)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

168 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) บาน
สะพานหิน-มหาวิทยาลัย
สุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 960 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 857
ขอ 154

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/17)

169 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายทาง
บานบึงรี หมูที่ 2 ตําบล
หนองไขน้ํา เชื่อม บาน
หนองกระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 728 
เมตร หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 4,368 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานบึงรี หมูที่ 2 
ตําบลหนองไขน้ํา 
เชื่อม บานหนอง
กระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 858
ขอ 155

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/338)

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 328 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,624 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,093,000 (อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 859
ขอ 156

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/185)

171 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27303) บาน
หนองสะแก-บานเมืองยาง
 อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,600 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,343,000 (อบจ.นม.27303) 
บานหนองสะแก-
บานเมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 860
ขอ 157

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/186)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเพชร หมูที่ 
4 ตําบลโนนรัง-บานโนน
ซาด หมูที่ 18 ตําบลทา
ลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกเพชร หมูที่
 4 ตําบลโนนรัง-
บานโนนซาด หมูที่ 
18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 861
ขอ 158

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/160)

173 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5
 บานหนองมะเขือใหญ 
ตําบลชองแมว เชื่อม บาน
หนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. ไหลทางดินถมขางละ 
0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000  บานหนองมะเขือ
ใหญ หมูที่ 5 ตําบล
ชองแมว เชื่อม บาน
หนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 862
ขอ 159

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/365)

174 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานออ หมูที่ 
13 ตําบลบานยาง เชื่อม 
ตําบลชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 ตร.ม. 
ไหลทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        994,000 บานออ หมูที่ 13 
ตําบลบานยาง เชื่อม
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 862
ขอ 160

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/366)

115



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

175 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองนก
เปด หมูที่ 9 ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. 
ไหลทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 863
ขอ 161

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/367)

176 กอสรางถนนลาดยาง บาน
ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว ถึง
ตําบลวังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,212 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว ถึงตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 863
ขอ 162

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/374)

177 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองไมแดง หมูที่ 13 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว ถึงตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1212 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองไมแดง 
หมูที่ 13 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว
 ถึงตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 864
ขอ 163

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/375)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

178 กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบาน
คลองบงพัฒนา หมูที่ 16 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บาน
ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,590 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,540 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึง บานยุบ
อีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 864
ขอ 164

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/380)

179 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานคลอง
ไทร หมูที่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 604 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 3,624 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานคลองไทร หมูที่
 9 ตําบลไทยสามัคคี
 เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 865
ขอ 165

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/312)

180 กอสรางถนน คสล.สาย
จากบานทุงพนมวัง หมูที่ 
12 ถึงบานทาขาม หมูที่ 
10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานวะภูแกว ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,884 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,156,800 บานทุงพนมวัง หมูที่
 12 ถึงบานทาขาม 
หมูที่ 10 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 เชื่อม บานวะภูแกว
 ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 865
ขอ 166

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/413)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

181 กอสรางถนน คสล.บาน
โคกสะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานถนน
นาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดนอย
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
รวมไมนอยกวา 930 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        538,000 บานโคกสะอาด หมู
ที่ 12 ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อม บานถนนนาดี
 หมูที่ 9 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 866
ขอ 167

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/818)

182 กอสรางถนน คสล.สายทาง
เชื่อมระหวางบานทับมา 
หมูที่ 10 ตําบลสีคิ้ว-บาน
มอดินแดง หมูที่ 6 ตําบล
หนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
รวมไมนอยกวา 870 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานทับมา หมูที่ 10
 ตําบลสีคิ้ว-บานมอ
ดินแดง หมูที่ 6 
ตําบลหนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 866
ขอ 168

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/424)

183 กอสรางถนน คสล.บานกุด
เตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุด
นอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานกุดเตางับ หมูที่
 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 867
ขอ 169

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/813)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

184 กอสรางถนน คสล.บานหัน
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่ 1 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 868
ขอ 170

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/816)

185 กอสรางถนนลาดยาง สาย
หมูที่ 4 บานสุมทุม ตําบล
หนองบัวนอย เชื่อมหมูที่ 3
 บานศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        805,200 บานสุมทุม หมูที่ 4 
ตําบลหนองบัวนอย 
เชื่อมหมูที่ 3 บาน
ศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 869
ขอ 171

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/401)

186 กอสรางถนน คสล.ถนน
เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อม ระหวาง องคการ
บริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว และองคการบริหาร
สวนตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,665 ตร.ม. พรอมไหลทาง ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 - ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 870
ขอ 172

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/403)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

187 กอสรางถนน คสล.บาน
โนนเสลา หมูที่ 6 ตําบล
กุดนอย เชื่อม บานหัน หมู
ที่ 1 ตําบลบานหัน อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 840 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.40 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนเสลา หมูที่ 
6 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานหัน หมูที่
 1 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 871
ขอ 173

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/833)

188 กอสรางถนนหินคลุกบาน
ไกเสา หมูที่ 10 ตําบลกุด
นอย เชื่อม บานหนองรี  
หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมตํ่ากวา 412 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไกเสา หมูที่ 10
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
 บานหนองรี  หมูที่ 
3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 871
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/837)

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปางละกอ 
หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง 
บานสุขสําราญ หมูที่ 10 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง
 บานสุขสําราญ หมู
ที่ 10 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 872
ขอ 175

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/407)

190 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปางละกอ 
หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา 
เชื่อม บานลาดอุดม หมูที่ 
16 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา 
เชื่อม บานลาดอุดม 
หมูที่ 16 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 872
ขอ 176

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/408)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

191 กอสรางถนน คสล.บาน
โศกรวก หมูที่ 7 ตําบล
หนองหญาขาว เชื่อม บาน
หนองแวง หมูที่ 2 ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3,300 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,900,000 บานโศกรวก หมูที่ 7
 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อม บาน
หนองแวง หมูที่ 2 
ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 873
ขอ 177

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/827)

192 กอสรางถนน คสล.จาก
บานหนองโบสถ หมูที่ 12
 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม
บานวังโรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมตํ่ากวา 870 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองโบสถ หมู
ที่ 12 ตําบลวังโรง
ใหญ เชื่อมบานวัง
โรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 873
ขอ 178

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/422)

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม บาน
หวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวัง
โรงใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 870 
ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม
 บานหวยลุง หมูที่ 2
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 874
ขอ 179

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/821)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

194 กอสรางถนนหินคลุกสาย
หนองขี้เถาชุมชนอีสาน
เขียว บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 ตําบล
ลาดบัวขาว (อบต) อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมตํากวา 360 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        650,000 บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 875
ขอ 180

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/820)

195 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานถนนหัก
 หมูที่ 9 - บานโนนเมือง 
หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,790 ตร.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     5,000,000 บานถนนหัก หมูที่ 9
 - บานโนนเมือง หมู
ที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่
 2 ตําบลสีดา (เขต
เทศบาลตําบลสีดา) 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 876
ขอ 181

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/322)

196 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานหินแห 
หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง 
บานดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหินแห หมูที่ 8 
ตําบลสีดา ถึง บาน
ดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 877
ขอ 182

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/321)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

197 ซอมสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทคอนกรีต 
จากบานหนองพลวง หมูที่
 10 ตําบลโพนทอง-บาน
หนองอายแหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,120 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองพลวง หมู
ที่ 10 ตําบลโพน
ทอง-บานหนองอาย
แหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 878
ขอ 183

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/327)

198 กอสรางถนนผิวแอสฟลท
ติก สายบานโนนสําราญ 
หมู 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง หมู 8 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,240 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสําราญ หมู
 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง 
หมู 8 ตําบลหนอง
ตาดใหญ อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 879
ขอ 184

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/325)

199 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18206) บาน
หนองตะไก-บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 3,520 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     3,500,000 (อบจ.นม.18206) 
บานหนองตะไก-
บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 880
ขอ 185

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/137)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

200 ถนนบานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย เชื่อม 
บานสระประทีป หมูที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  
6.00  เมตร ยาว 1,331 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 7,986 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     4,581,000 บานหนองขนาก 
หมูที่ 5 ตําบลสุข
ไพบูลย เชื่อม บาน
สระประทีป หมูที่ 2
 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 880
ขอ 186

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/430)

201 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-บาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,180 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,851,000 บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-
บานสมบัติเจริญ หมู
ที่ 6 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง หนา 881
ขอ 187

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/436)

202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ เชื่อมบานวัง
คลา ม.5 ต.โนนสมบูรณ อ.
เสิงสาง จ.นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 975 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        568,000 เทศบาลโนนสมบูรณ
 เชื่อมบานวังคลา 
ม.5 ต.โนนสมบูรณ 
อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 882
ขอ 188

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/437)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัวแรต 
เชื่อม บานสวรรควารี หมูที่
 9 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 8,400 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรังตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.น
ม.กําหนด

     5,000,000 บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อม บาน
สวรรควารี หมูที่ 9 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 882
ขอ 189

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/343)

204 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม
 บานแชะ ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
อําเภอหนองบุญมาก
 เชื่อม บานแชะ 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 883
ขอ 190

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/439)

205 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก-คลอง
สวายสอ เขตตําบลหนอง
บุญมาก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก-
คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 883
ขอ 191

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/338)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

206 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระซาง หมูที่ 5
 ตําบลไทยเจริญ-บาน
ปรางคประเสริฐ หมูที่ 7 
ตําบลบานใหม อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสระซาง หมูที่ 5
 ตําบลไทยเจริญ-
บานปรางคประเสริฐ
 หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 884
ขอ 192

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/341)

207 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบลหนองไม
ไผ เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบล
หนองไมไผ เชื่อม 
ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 884
ขอ 193

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/441)

208 กอสรางถนน คสล.สาย
บานนาตะคุ หมูที่ 6 ตําบล
งิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูที่ 3
 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนาตะคุ หมูที่ 6
 ตําบลงิ้ว ถึงบานซา
เลือด หมูที่ 3 ตําบล
กงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 885
ขอ 194

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/451)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

209 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด หมูที่
 3 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
 ถึง บานหินโคน หมูที่ 14
 ตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,680 ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียด 
ที่อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด
 หมูที่ 3 ตําบลกงรถ
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหินโคน หมูที่
 14 ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 886
ขอ 195

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/453)

210 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับสวาย 
บริเวณถนนสาย 226 ถึง
ทางรถไฟ บานหนองโสน 
หมูที่ 4 ตําบลหวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,692 ตร.
ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับ
สวาย บริเวณถนน
สาย 226 ถึงทาง
รถไฟ บานหนองโสน
 หมูที่ 4 ตําบลหวย
แถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 887
ขอ 196

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/448)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

211 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทอง 
หมูที่ 3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม บาน
หนองมวงหวาน หมูที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 708 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,540 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 
3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม 
บานหนองมวงหวาน
 หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 888
ขอ 197

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 2

6/3.1/601)

212 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08305) บาน
หวย-บานหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     7,437,000 (อบจ.นม.08305) 
บานหวย-บานหนอง
บัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 889
ขอ 198

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/57)

213 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.26201) ดาน
ขุนทด-หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,790 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     8,820,000 (อบจ.นม.26201) 
ดานขุนทด-หนอง
แวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 889
ขอ 199

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/182)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

214 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต ชวงหนาวัด
ปทุมวนาราม บานหนอง
หาง หมูที่ 10 ตําบลบัว
ลาย ถึง บานโนนแดง หมูที่
 3 ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,260 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        351,000 บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย 
ถึง บานโนนแดง 
หมูที่ 3 ตําบลโนน
จาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 890
ขอ 200

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/203)

215 กอสรางถนนแอสฟลท     
ติกคอนกรีต จากรานศิวิไล
 หมูที่ 1 ตําบลบัวลาย - 
บานโนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,220 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     4,649,000 รานศิวิไล หมูที่ 1 
ตําบลบัวลาย - บาน
โนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 890
ขอ 201

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/204)

216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอโรงอาหาร) ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 65 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 325 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกทั้ง 2 ขาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

        188,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 891
ขอ 202

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/32)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

217 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานหวยแกว หมูที่ 9 
ตําบลภูหลวง อําเภอปก
ธงชัย เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข นม.
1021 ไปตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,000 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     4,230,000 บานหวยแกว หมูที่ 
9 ตําบลภูหลวง 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบล
มะเกลือเกา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 892
ขอ 203

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/205)

218 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติก สายปากทาง
บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
 - บานโคกเพ็ด หมูที่ 2 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,080 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา - 
บานโคกเพ็ด หมูที่ 2
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 893
ขอ 204

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/321)

219 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานมะคาพัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานมะคา
พัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 894
ขอ 205

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/250)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

220 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
765 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.น
ม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 895
ขอ 206

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/22)

221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอบานพักครู)
 โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอบานพักครู) ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกทั้ง 2 ขางตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        438,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 896
ขอ 207

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/31)

222 ถนน อบจ.นม.10305 
บานโคงกระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 930 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 276 
เมตร 
(ชวงที่ 3) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตรยาว 700 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมกันไมนอยกวา 14,696 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     8,040,000 (อบจ.นม.10305) 
บานโคงกระพี้ - 
บานคลา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 897
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/70)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

223 ถนน อบจ.นม.21104 
รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตรยาว 3,100 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 21,700 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     9,159,000 (อบจ.นม.21104) 
รร.นิคมชลฯ - ซับ
เศรษฐี อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 898
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/158)

224 ถนน อบจ.นม.21109 
บานหนองไทร - บานวัง
ไทร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตรยาว 1,144 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,152 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     4,155,000 (อบจ.นม.21109) 
บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 898
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/162)

225 ถนน อบจ.นม.21110 
บานทรัพยเศรษฐี - บานกุด
โงง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตรยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

   10,079,000 (อบจ.นม.21110) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 899
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 4

6/3.1/163)

226 ปรับปรุงถนนหินคลุกเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานสระกรวด หมูที่ 2 
ตําบลโนนเมือง-เชื่อม บาน
หนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางขางละ 0.25 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด 

     1,000,000 บานสระกรวด หมูที่
 2 ตําบลโนนเมือง-
เชื่อม บานหนอง
โบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 899
ขอ 005

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/33)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

227 ปรับปรุงซอมแซมถนน
เสริมผิวหินคลุก บานโนน
หมัน หมูที่ 9-บานโตนด 
หมูที่ 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมตอตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 372 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 192 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับ
เกลี่ยและบดทับ ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด 

        305,000 บานโนนหมัน หมูที่ 
9-บานโตนด หมูที่ 
10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เชื่อมตอ
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 900
ขอ 006

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/243)

228 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.32202) บาน
โนนหมัน-บานมะดัน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

     3,186,000 (อบจ.นม.32202) 
บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 901
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 1

6/3.1/192)

229 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
(ปูหินคลุก) จากสระน้ํา
กลางหมูที่บาน บานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) กวาง 4 
เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศก
เมตรตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานดอนตะแบง 
หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบล
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 902
ขอ 008

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/665)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

230 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  บาน
มะคา-บานโตนด อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     4,000,000 (อบจ.นม.09304) 
 บานมะคา-บาน
โตนด อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 903
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/64)

231 ซอมแซมถนนลาดยาง บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 - บานตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,950 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        931,000 บานโคกเพ็ด หมูที่ 3
 - บานตะกุดขอน 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 904
ขอ 010

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/237)

232 ปรับปรุงซอมแซมถนน  
ลาดยางแอสฟลทติกคอน 
กรีต โดยวิธี Pavement 
in-Place Recycling    
สาย นม.ถ.262-02 จาก
สามแยกบานวังโพธิ์ หมูที่ 
2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม บาน
มวง หมูที่ 2 ตําบลชอระกา
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีตโดยวิธ ีPavement in-Place Recycling 
สาย นม.ถ.262-02 ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 782 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,474 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     2,250,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม 
บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 904
ขอ 011

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/244)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

233 ปรับปรุงถนนสายบานวัง
โพธิ์ หมูที่ 2  ตําบลวังโพธิ์
 - เขตบานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัด ขนาดกวาง 5.00 
เมตร  ยาว 636 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 498 ลบ.ม. 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
 ตําบลวังโพธิ์ - เขต
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 905
ขอ 012

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/245)

234 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
 กม.9 ธนะรัชตผานศึก-วชิ
ราฯ (สายขางวัดถ้ําเขาวง) 
บานหนองน้ําแดง หมูที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม
ตําบลกลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     1,500,000 บานหนองน้ําแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อมตําบล
กลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 906
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/276)

235 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
แยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ
 บานหนองน้ําแดง หมูที่ 1
 ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม 
ตําบลหมูสี และตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,153 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 8,071 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     2,300,000 บานหนองน้ําแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อม ตําบล
หมูสี และตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 907
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/280)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

236 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01205)  บาน
หนองพลวงใหญ-บาน
หนองบัวศาลา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 640 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5120 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01205) 
บานหนองพลวง
ใหญ-บานหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 908
ขอ 015

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/5)

237 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
ขาม หมูที่ 7 ตําบลสีสุก - 
บานโกรกไมแดง หมูที่ 9 
ตําบลศรีละกอ อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 597 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขาม หมูที่ 7 
ตําบลสีสุก - บาน
โกรกไมแดง หมูที่ 9
 ตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 909
ขอ 016

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/73)

238 ปรับปรุงถนนหินคลุก ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 
226 (เขตเทศบาลตําบล
จักราช) -บานโนนงิ้ว หมูที่
 13 ตําบลจักราช  อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 597 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 (เขตเทศบาลตําบล
จักราช) -บานโนนงิ้ว
 หมูที่ 13 ตําบลจัก
ราช  อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 910
ขอ 017

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/71)

239 ปรับปรุงถนนหินคลุก จาก
เขตเทศบาลตําบลจักราช -
 บานหนองพลวง  หมูที่ 8
 ตําบลจักราช อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 598 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 เทศบาลตําบลจักราช
 - บานหนองพลวง  
หมูที่ 8 ตําบลจักราช
 อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 911
ขอ 018

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/72)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

240 ปรับปรุงถนนหินคลุก จาก
บานโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบล
หนองขาม - บานโนนตา
พรม หมูที่ 10 ตําบลศรี
ละกอ อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 598 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโพธิ์ หมูที่ 3 
ตําบลหนองขาม - 
บานโนนตาพรม  
หมูที่ 10 ตําบลศรี
ละกอ อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 912
ขอ 019

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/74)

241 ปรับปรุงกั้นผนังหอง
สํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12หองเรียน (ใตถุน
โลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยา

ปรับปรุงกั้นผนังหองสํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยา ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

        500,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยา อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 913
ขอ 020

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/74)

242 ปรับปรุงทาสีโรงเรียน 
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนครบุรี ทําความสะอาดพรอม
ทาสีน้ําพลาสติกภายนอกพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 4,785 ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 914
ขอ 021

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/25)

243 ปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 914
ขอ 022

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/180)

244 ปรับปรุงพื้นอาคารโดม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงพื้นอาคารโดม ขนาดกวาง 58 เมตร 
ยาว 24 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,392 ตร.ม.โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 915
ขอ 023

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/145)
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

245 ปรับปรุงหอประชุม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        410,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 915
ขอ 024

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/218)

246 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น
 แบบกรมสามัญศึกษา 
208 มี 8 หองเรียน (ทาส)ี
 โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น แบบกรมสามัญ
ศึกษา  208 มี 8 หองเรียน (ทาส)ี โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        355,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 916
ขอ 025

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/221)

247 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 1 แหง 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

        410,000  โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 916
ขอ 026

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/1)

248 ปรับปรุงถนนภายในสํานัก
การชาง อบจ.นม. สํานัก
การชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
ตําบลมะเริง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 
523 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 3,138 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

     2,860,000 สํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
ตําบลมะเริง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 917
ขอ 027
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

249 ขุดลอกลําหวยโปงยายชี
ตอนบน บานเทพประทาน
พร หมูที่ 19 ตําบลหนอง
แวง เชื่อม บานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความยาวรวมไมนอยกวา 800 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 15,000 ลบ.
ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานเทพประทานพร
 หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม 
บานชุมชนพัฒนา 
หมูที่ 6 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 920
ขอ 01

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/6)

250 ขุดลอกลําหวยลําละเลิง 
บานโนนลาว หมูที่ 6 
ตําบลลําคอหงษ เชื่อมตอ 
บานโนนขุนกัน บาน
ปราสาท หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        442,000 บานโนนลาว หมูที่ 6
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ บานโนน
ขุนกัน บานปราสาท
 หมูที่ 7 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 02

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/14)

251 ขุดลอกลําชะเนียง บาน
สะพาน หมูที่ 2 ตําบล
ลําคอหงษ เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 ตําบล
พลสงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 16 เมตร ยาว 425 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        409,000 บานสะพาน หมูที่ 2
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 
ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 03

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/15)
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

252 ขุดลอกคลองใหม บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนองพยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 1,320 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,850 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พยอม อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 922
ขอ 04

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/25)

253 ขุดลอกคลองสงน้ํา บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 860 
เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,835 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 923
ขอ 05

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/26)

254 ขุดลอกคลองลําซอ ตลอด
ทั้งสาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปก  
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

 ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 740 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,985 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 จากตําบลตะคุ เชื่อม
 ตําบลเมืองปก  
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 06

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/27)

255 ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน
 หมูที่ 4 ตําบลวังหมี - 
บานวังขอน หมูที่ 14 
ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง คลองกวาง 15 เมตร ยาว 423 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังหมี - บาน
วังขอน หมูที่ 14 
ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 07

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/10)
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

256 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานบุตะโกเมืองใหม 
หมูที่ 19 ตําบลวังหมี ถึง
บานโคกสันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 ลบ.
ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร 
สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 เมตร หนา 
0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานบุตะโกเมืองใหม
 หมูที่ 19 ตําบลวัง
หมี ถึงบานโคกสันติ
สุข หมูที่ 9 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 925
ขอ 08

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/20)

257 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 30 ม.ลึก 1.0 ม. หนา 0.10 ม. สัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไทรทอง หมูที่ 7
 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 926
ขอ 09

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/21)

258 ขุดลอกลําละหลอด (วัดนา
แซง) บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 14 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 770 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตง ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        498,000 บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/28)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

259 ขุดลอกคลองธรรมชาติ
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานคลองทราย หมูที่ 
8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บานยุบพัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคลองทราย หมู
ที่ 8 ตําบลวังน้ํา
เขียว - บานยุบ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 928
ขอ 11

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/19)

260 หนึ่งตําบลหนึ่งชลประทาน
 บานทับสวายพัฒนา หมูที่
 2 บานสระทอง หมูที่ 7 
ตําบลทับสวาย บานตะไก 
หมูที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 1,007 
เมตร ลึก 4.00 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

     1,820,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 บานสระ
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
ทับสวาย บานตะไก
 หมูที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 929
ขอ 12

(เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/29)

    456,887,800

260
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริการจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 คาจางเหมาการสํารวจ

โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน คาจางนายชาง
สํารวจหัวหนา คาจางชางสํารวจ 
คาจางผูชวย นายชางสํารวจ คาจาง
คนงาน และคาจางเหมารถ

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 699
ขอ 5

(ทบทวน เลมที่ 2
8/3.1/13)

2 โครงการจัดทํา ปรับปรุง 
พัฒนาระบบฐานขอมูลทาง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ดานผังเมือง

คาจางที่ปรึกษาสํารวจจัดเก็บขอมูล
พรอมนําขอมูลมาปรับแกในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ให
เปนขอมูลปจจุบัน (Update Data) 
ในรูปแบบแผนที ่ตารางขอมูล 
แผนภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 702
ขอ 2

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 6

8/3.1/3)

3 โครงการวางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/
ผังเมืองรวมเมือง /ผังเมือง
รวมชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผัง
เมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวมใน
ขั้นตอน กระบวนการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 4

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 4

8/3.1/4)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริการจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

4 โครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดู
งาน ดานผังเมืองและที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมาและ
รองรับภารกิจการถายโอน
งานดานผังเมือง

คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนา
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดู
งาน ดานผังเมืองและที่เกี่ยวของ เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
และรองรับภารกิจการถายโอนงาน
ดานผังเมือง มีคาใชจายสรุปพอสังเขป 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสด ุอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 5

(ทบทวน เลมที่ 2
8/3.1/5)

5 โครงการวางและจัดทําผัง
รวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมวา
ดวยขั้นตอนการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผัง
เมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม วา
ดวยขั้นตอนการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

1,500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 6

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 4

8/3.1/4)

    8,000,000

5
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริม สนับสนุน
และสรางความรวมมือกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ

คาใชจายตามโครงการสงเสริม 
สนับสนุนและสรางความรวมมือ
กับสวนราชการ ที่เก่ียวของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอย
 และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุและอุปกรณ 
คาปายโครงการ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 658
ขอ 1 

ทบทวน 
เลมที่ 2

(10/2.4/1)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการรณรงค
สรางจิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุและ
อุปกรณ คาปายโครงการ ฯลฯ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

560,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 659
ขอ 2

ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.4/2)

3 โครงการสงเสริม สนับสนุน 
และสรางชุมชนนํารองและ
ตนแบบในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาใชจายตามโครงการสงเสริม 
สนับสนุน และสรางชุมชนนํารอง
และตนแบบในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุและอุปกรณ 
คาปายโครงการ ฯลฯ คาใชจาย
อื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 660
ขอ 3

ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.4/4)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

4 โครงการจัดตั้ง สงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดโรงเรียน
ตนแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

คาใชจายตามโครงการจัดตั้ง 
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรียน
ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน โดยมีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุและ
อุปกรณ คาปายโครงการ ฯลฯ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 661
ขอ 4

ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.4/5)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

5 โครงการวาจางที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทํา
ถนน นวัตกรรมจากขยะ

คาใชจายตามโครงการวาจางที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ
- วาจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยโครงการ
จัดทําถนนนวัตกรรมจากขยะและ
สาธิตการจัดทํา ถนนนวัตกรรมจาก
ขยะ เพื่อเปนตนแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนระยะทาง 500 เมตร รวมทั้งทํา
การจัดงานเผยแพรประชาสัมพันธผล
การศึกษาวิจัย ใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางๆ ทั่วไป

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 661
ขอ -

ทบทวน
เลมที่ 2

(10/2.4/6)

   5,360,000

5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการฝกอบรมการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนแกบุคลากร
ครูและนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัย
เบ้ืองตนแกบุคลากรครูและนักเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ
 คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับโครงการ

743,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 669
ขอ 13 
ทบทวน
เลมที่ 2

(10/2.5/2)

2 โครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean 
City)

คาใชจายตามโครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green and Clean
 City) มีคาใชจายสรุปพอสังเขป 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 670
ขอ 14
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/5)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

3 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและใหความรวมมือกับ
สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและภาคเอกชน 
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการรณรงค/
สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงานและใหความรวมมือกับ
สวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชน เพื่อปองกัน
และแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
เชน น้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณภาพอากาศ การอนุรักษแมน้ํา
ลําคลอง ฯลฯ มีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ
 คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับโครงการ

1,600,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 671
ขอ 15
ทบทวน 
เลมที่ 2 

(10/2.5/3)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

4 โครงการรณรงคการลดภาวะ
โลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการรณรงคการ
ลดภาวะโลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ แผน
พับประชาสัมพันธ วารสาร 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

160,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 672
ขอ 416ทบทวน

เลมที่ 2 
(10/2.5/4)

5 โครงการฝกอบรมเรียนรู
อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟ
ในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 แหง

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
เรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟ
ในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 แหง โดย
มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
วัสดุและอุปกรณ คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ

688,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 673
ขอ 17 

(10/2.5/6)

151



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มี
คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

179,360 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 18 

(10/2.5/8)

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

คาใชจายตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) มีคาใชจายสรุปพอสังเขป 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร อุปกรณ คาปายโครงการ
 คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 675
ขอ 19
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/1)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

8 โครงการรณรรงค สนับสนุน
และสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 676
ขอ 20
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/4)

9 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ มีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ
 คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 677
ขอ 21
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/3)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

10 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา มีคาใชจาย
สรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ 
อุปกรณ คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 682
ขอ 31 

  10,272,280

10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือ

กับสวนราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนา 
ฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม แหลงน้ํา ลุม
น้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ

คาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟนฟู
และอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ  จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม
สรางเครือขายกับสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนในการ
พัฒนา ฟนฟ ูอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปา
ไมของจังหวัดนครราชสีมา มีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสด ุอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 918
ขอ 1

(ทบทวน เลมที่ 2
10/3.2/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2 ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เพื่อการอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

คาใชจายตามโครงการสงเสริมปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ
ฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใน
ชุมชนทั้งจังหวัด ตามโครงการ อบจ.
พบประชาชน จัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสําคัญ
จังหวัดนครราชสีมามีปาตนน้ํา ปา
สาธารณะประโยชนของชุมชนและ
พันธุไมประจําถิ่นที่อุดมสมบูรณ
มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาวัสด ุอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 919
ขอ 2

(ทบทวน เลมที่ 2
10/3.2/3)

    3,200,000

2
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 จัดงานวันครู กิจกรรม

คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันครู และจัดนิทรรศการครูดีเดน
เนื่องในวันครู

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 437
ขอ 02

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/38)

2 ประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 438
ขอ 03

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/39)

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 

279,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 438
ขอ 04

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/44)

4 ธรรมะศึกษา กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ธรรมะศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ดานคุณธรรม และจริยธรรม

689,500 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 439
ขอ 05

(ทบทวน เลม 1 
2/2.1/45)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

5 พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1,520,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 439
ขอ 06

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/40)

6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานใน
องคกร

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 440
ขอ 07

(ทบทวน เลม 1 
2/2.1/8)

7 พัฒนาระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทางวิชาการ
 (Symposium)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร
และประชุมผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 563
ขอ 59

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/24)

8 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา (สงเสริม
และพัฒนากีฬา)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (สงเสริมและพัฒนากีฬา)

4,271,140 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 563
ขอ 60

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/42)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

9 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษ

400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 564
ขอ 61

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/41)

10 งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 565
ขอ 62

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/35)

11 งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับประเทศ

900,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 566
ขอ 63

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/34)

12 แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 567
ขอ 64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/33)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

13 แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ

1,500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 568
ขอ 65

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/32)

14 จัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 
เชน การชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 
การชุมนุมลูกเสือโลก การจัดงานชุมนุม
ยุวกาชาด การชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
 ฯลฯ

100,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 568
ขอ 66

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/37)

15 อบรมเชิงปฎิบัติการผูตัดสิน
กีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 
อบจ.นม.

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสิน
กีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม.

400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 569
ขอ 67

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/23)

16 แขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
แขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1,700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 569
ขอ 68

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/13)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

17 งานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับองคการบริหารสวน
จังหวัด

1,200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 570
ขอ 70

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

5/2/2.1/36)

   19,059,640

17
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ

เกียรติ (สวดมนตขามป สืบ
สานวิถีถิ่น วิถีไทย ประจําป 
พ.ศ. 2563)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในการสวดมนตขามป สืบสานวิถี
ถิ่น วิถีไทย ประจําป พ.ศ. 2563

100,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 684
ขอ 01
(ทบทวน

7/2.6/30)

2 เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

110,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 685
ขอ 02

(ทบทวน 
7/2.6/30)

3 เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ
เกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9)

50,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 685
ขอ 03

(ทบทวน  
7/2.6/30)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

4 จัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ (วันสามเณร)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ตางๆ เนื่องในวันสามเณร

50,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 686
ขอ 04

(ทบทวน  
7/2.6/28)

5 จัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาตางๆ (วันมาฆบูชา)

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ตางๆ เนื่องในวันมาฆบูชา

50,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 687
ขอ 05

(ทบทวน  
7/2.6/28)

6 จัดงานวันสงกรานต กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันสงกรานตของจังหวัด
นครราชสีมา

550,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 688
ขอ 06

(ทบทวน  
7/2.6/32)

      910,000

6
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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โรงเรียนในสังกัด  
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๑๖๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

3,121,962 รร.กฤษณา

วทิยา  

อ.สีคิ้ว

รร.กฤษณาวิทยา หนา 446

ขอ 1

(ทบทวน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

2/2.1/724)

LEMEL
Typewriter
๑๖๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
กฤษณาวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 446

ขอ 1

(ทบทวน 

2/2.1/724)

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารแลยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 3.4 โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน

 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๖๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

3,148,931 ร.ร.กลางดง

ปุณณวิทยา 

อ. ปากชอง

ร.ร.กลางดง

ปุณณวิทยา

หนา 448

ขอ 2

(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 5

2/2.1/725)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๖๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 448

ขอ 2

(เปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 5

2/2.1/725)

 (ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหาร และยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

 3.4โครงการพัฒนาการดําเนินงานสํานักงานภายในสถานศึกษา

 3.5 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด

การศึกษา

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๖๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3 สนับสนุนคาใชจาย
ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

กิจกรรม

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1 คาจัดการเรยีนการสอน(รายหัว)

1.2 คาหนังสือเรียน

1.3 คาอุปกรณการเรียน

   5,821,114 โรงเรียน

กุดจิกวิทยา

อ.สูงเนิน

โรงเรียน

กุดจิกวิทยา

หนา 450

ขอ 03

(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 5

2/2.1/726)

โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1.3 คาอุปกรณการเรียน

1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น

2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน

2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน

2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

2.7 คาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๗๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2.9 คาใชจายในการพัฒนาครขูองโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 450

ขอ 03

(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 5

2/2.1/726)

โรงเรียนกุดจิกวิทยา
 (ตอ)

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๑๗๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

3,853,510 ร.ร.เขาใหญ

พิทยาคม

อ.ปากชอง

ร.ร.เขาใหญ

พิทยาคม

อ.ปากชอง

หนา 452

ขอ 4

(ทบทวน 

2/2.1/727)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๗๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 452

ขอ 4

(ทบทวน 

2/2.1/727)

(ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๗๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนครบุรี

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

13,410,917 โรงเรียนครบุรี

อําเภอครบุรี

โรงเรียนครบุรี หนา 454

ขอ 5

(ทบทวน 

2/2.1/728)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๗๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรี (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 454

ขอ 5

(ทบทวน 

2/2.1/728)

โรงเรียนครบุรี (ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 คาใชจายพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 3.4 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนา

วงโยธวาทิต)

 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู (กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู

ความเปนเลิศ)

 3.6 โครงการพัฒนาการเรียนจัดารเรียนรู (8 กลุมสาระการเรียนรู)

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๗๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรยีน
คลองไผวิทยา

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

4,077,866 ร.ร.คลองไผ

วทิยา 

อ.สีคิ้ว

ร.ร.คลองไผ

วทิยา 

หนา 456

ขอ 6

เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5

(2/2.1/729)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๗๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรยีน
คลองไผวิทยา
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 456

ขอ 6

เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5

(2/2.1/729)

(ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 คาพัฒนาศูนยวชิาการงานวดัผลและประเมินผลการเรียน

 3.4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ

 3.5 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 3.6 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๗๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

7 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

5,455,107 ร.ร.คลองเมือง

พิทยาคม 

อ. จักราช

ร.ร.คลองเมือง

พิทยาคม 

หนา 458

ขอ 7

 (ทบทวน

2/2.1/730)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๗๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 458

ขอ 7

 (ทบทวน

2/2.1/730)

 (ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหาร และยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 พัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ

การเรยีนรู

 3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตร ีและกีฬา

 3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๗๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

8 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัด

การศึกษา โรงเรียน

เฉลียงพิทยาคม

กิจกรรม

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ

สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 

1.2 คาหนังสือเรียน

1.3 คาอุปกรณการเรียน

4,604,397 โรงเรียนเฉลียง

พิทยาคม 

อําเภอครบุรี

โรงเรียนเฉลียง

พิทยาคม

หนา 460

ขอ 8

(ทบทวน 

2/2.1/731)

1.3 คาอุปกรณการเรียน

1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน 

1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น

2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

2.7 คาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๘๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียน

เฉลียงพิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 460

ขอ 8

(ทบทวน 

2/2.1/731)

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

3.3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนดานวิชาการสูความเปนเลิศ

3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ

เรียนรู

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

5,017,850 ร.ร.ชองแมว

วทิยาคม 

อ.ลําทะเมนชัย

ร.ร.ชองแมว

วทิยาคม 

หนา 462

ขอ 9

(ทบทวน 

2/2.1/732)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๘๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียว

ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 462

ขอ 9

(ทบทวน 

2/2.1/732)

(ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณปูโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 คาใชจายในการอบรม 8 กลุมสาระ และอบรมคุณธรรม และ

จริยธรรม

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

3,500,463 ร.ร.ดอนไพล 

พิทยาคม

อ.โชคชัย

ร.ร.ดอนไพล

พิทยาคม

หนา 464

ขอ 10

(ทบทวน 

2/2.1/733)

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรยีน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน

2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน

2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)

2.7 คาใชจายในการสงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

LEMEL
Typewriter
๑๘๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดบั งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ท่ี โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม 
(ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2.9 คาใชจายในการพัฒนาครขูองโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

หนา 464

ขอ 10

(ทบทวน 

2/2.1/733)

(ตอ) 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนของนักเรียน

ระดับชาติ

3.4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนที่เอ้ือตอการเรยีนรู

ตลอดชีวิต

3.5 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในการ

พัฒนาวิชาชีพ

4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,542,502 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา 
อําเภอโชคชัย

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

หนา 466
ขอ 11

(ทบทวน 
2/2.1/734)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา สังกัด อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.5 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงรียน 

LEMEL
Typewriter
๑๘๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,589,149 โรงเรียนตลาด
ไทร อําเภอ
ชุมพวง

โรงเรียน
ตลาดไทร

หนา 468
ขอ 12

(ทบทวน 
2/2.1/735)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
ของนักเรียน
 3.4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
 3.5 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.2 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.6 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
 2.7 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.8 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.

11,476,785 โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา

หนา 470
ขอ 13

(ทบทวน 
2/2.1/736)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา (ตอ)

 2.10 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต 
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
 3.4 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 คาจางเหมาทําความสะอาด
 3.6 คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 
อุปกรณตัดหญา และอุปกรณฉีดพนยุง
 3.7 คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณจัดการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,942,644 โรงเรียน
โตนดพิทยา
คม อําเภอ
โนนสูง

โรงเรียน
โตนดพิทยา
คม

หนา 472
ขอ 14

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 

2/2.1/737)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย
 4.0
๓.๓ โครงการสงเสริมการเรียนรูสวนพฤกษศาสตร
๓.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนปวช.อาชีวศึกษา –
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓.๕ โครงการนิทรรศการวิชาการ และพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห    
๓.๖ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
๓.๗ โครงการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม
๓.๘ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ม.1 และ ม.4  
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,726,890 โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม 
อําเภอพระ
ทองคํา

โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

หนา 474
ขอ 15

(ทบทวน  
2/2.1/738)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาบุคลากร
 3.4 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน
 ๓.๕ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วิชาการ สําหรับนักเรียน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,926,590 โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม 
อําเภอ
เทพารักษ

โรงเรียน
เทพารักษ
ราชวิทยาคม

หนา 476
ขอ 16

(ทบทวน 
2/2.1/739)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูมือ
อาชีพ
 3.4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชาติ (ONET) 
 ๓.๕ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
นันทนาการและทักษะชีวิต
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

13,555,065 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ
อําเภอโนนไทย

โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

หนา 478
ขอ 17

(ทบทวน 
2/2.1/740)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 3.4 คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด
 3.5 คาพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ
 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,445,851 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 
2 
อําเภอโนนไทย

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

หนา 480
ขอ 18

(ทบทวน 
2/2.1/741)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๐๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต  คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการเขาคายลูกเสือ
 3.4โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูมืออาชีพ
 3.6 โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานักงาน 
และสื่อการเรียนการสอน
 3.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,920,371 โรงเรียน
บัวลาย 
อําเภอบัวลาย

โรงเรียน
บัวลาย

หนา 482
ขอ 19

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 

2/2.1/745)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๐๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรี  นาฎศิลป
3.4โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน
3.6 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

16,480,363 โรงเรียนบัว
ใหญ อําเภอ
บัวใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 484
ขอ 20

(ทบทวน 
2/2.1/746)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๐๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย
 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
 3.5 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดวยวิชาการ 
(O-net)
 3.6 โครงการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
๑.๒ คาหนังสือเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๕ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
๒.๑ คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
๒.๓ คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๒.๔ คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
๒.๕ คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
๒.๗ คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,453,226 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
 อําเภอครบุรี

โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม

หนา 486
ขอ 21

(ทบทวน 
2/2.1/747)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๐๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
 3.4 สงเสริมศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการจัด
การศึกษา ตามศตวรรษที่ 21
 3.5 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๗



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
22 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,435,014 โรงเรียน
บ้านใหม่
พิทยาคม
อ าเภอคร

บุรี

โรงเรียน
บ้านใหม่
พิทยาคม

หน้า 488
ข้อ 22

(ทบทวน 
2/2.1/748)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๐๘



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
 3.5 โครงการค่ายส่ิงแวดล้อม
 3.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาชีพกิจกรรมนวดตอกเส้น
เพ่ือสุขภาพ
 3.7 โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
(กิจกรรมฝึกศึกษาดูงาน)
 3.8 โครงการสัมมนาครูและบุคลากร
 3.9 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา
4.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๙



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

23 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

19,878,089 โรงเรียน
ประทาย 
อ าเภอ

ประทาย

โรงเรียน
ประทาย 

หน้า 490 
ข้อ 23

(เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 5 

2/2.1/749)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๑๐



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบการเรียนการสอน
 3.4 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3.5 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๑๑



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

24 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปรางค์ทองวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,908,240 โรงเรียน
ปรางค์

ทองวิทยา
อ าเภอคง

โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา

หน้า 492
ข้อ 24

(ทบทวน 
2/2.1/750)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๑๒



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปรางค์ทองวิทยา 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
 3.4โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 3.5 โครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
 3.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๑๓



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

25 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,242,991 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม
อ าเภอ

ด่านขุนทด

โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

หน้า 494
ข้อ 25

(ทบทวน 
2/2.1/751)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๑๔



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 3.4 โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม : กีฬาและนันทนาการ
 3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
 3.6 โครงการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-NET) 
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๑๕



ผด.02
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

26 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปากช่อง ๒

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

7,658,793 โรงเรียน
ปากช่อง ๒

อ าเภอ
ปากช่อง

โรงเรียน
ปากช่อง ๒ 

          หน้า 496
ข้อ 26

(ทบทวน 
2/2.1/752)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๑๖



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปากช่อง ๒ (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และศึกษาวิชาการทหาร )
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๑๗



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

27 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,090,599  โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

อ าเภอ
ปากช่อง

โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม

หน้า 498
ข้อ 27

(เปล่ืยนแปลง
 คร้ังท่ี 5

2/2.1/753)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๑๘



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
 3.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 3.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
3.6 โครงการพัฒนาบุคลากร
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๑๙



ผด.021. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

28 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
พระทองค าวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,393,028 โรงเรียน
พระ

ทองค า
วิทยา
อ าเภอ

พระทองค า

โรงเรียน
พระ

ทองค า
วิทยา

หน้า ๕๐๐
ข้อ ๒๘

(ทบทวน 
2/2.1/7๕๔)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๒๐



ผด.021. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
พระทองค าวิทยา 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
 3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๒๑



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

29 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะค่าวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,745,793 โรงเรียน
มะค่า
วิทยา 
อ าเภอ
โนนสูง

โรงเรียน
มะค่าวิทยา 

หน้า 502
ข้อ 29

(เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5 

2/2.1/755)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๒๒



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะค่าวิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 3.4โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมือ
อาชีพ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๒๓



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
30 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

2,961,607 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ าเภอ

เทพารักษ์

โรงเรียน
มัธยมบึง

ปรือ

หน้า ๕๐4
ข้อ 30

(ทบทวน 
2/2.1/7๕6)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๒๔



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์
 3.4 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะและอาชีพ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๒๕



ผด.02

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

3,882,976 โรงเรียน
มัธยม
ประดู่
วัฒนา
อ าเภอ

ด่านขุนทด

โรงเรียน
มัธยม

ประดู่วัฒนา

หน้า 506
ข้อ 31

(ทบทวน 
2/2.1/757)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖4
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

LEMEL
Typewriter
๒๒๖



ผด.02

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖4
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 3.4 ค่าส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพความสามารถ ผู้เรียน
 3.5 ค่าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
 3.6 ค่าพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
 3.7 ค่าส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา-กรีฑา
 3.8 ค่าส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี-นาฎศิลป์
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๒๗



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
32 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,988,859 โรงเรียน
มัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริ

สุทฺโธ 
อ าเภอด่าน

ขุนทด

โรงเรียน
มัธยม

หลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺ

โธ 

หน้า 508
ข้อ 32

(ทบทวน 
2/2.1/758)

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๒๒๘



ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)           
 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการและนันทนาการ)
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๒๙






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ

บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดงัน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
  1.2 ค่าหนังสือเรียน
  1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
  1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
  1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
  2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
  2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
  2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
  2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
  2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)
  2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,890,784 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม

หน้า 510
ข้อ 33

(เปล่ียนแปลง 5
2/2.1/759)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๒๓๐






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
 (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ 
และทักษะชีวิต
 3.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด
 3.6 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 3.7 โครงการการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๑






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

34 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,440,196 โรงเรียน
เมืองยาง
ศึกษา 
อ าเภอ

เมืองยาง

โรงเรียน
เมืองยาง
ศึกษา 

หน้า 512
ข้อ 34

(ทบทวน 
2/2.1/760)

LEMEL
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๒๓๒






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวชิาการ
 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา
3.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๓






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

35 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนล าพระเพลิง
พิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,096,648 โรงเรียน
ล าพระ

พลิงพิทยา
คม 

อ าเภอปัก
ธงชัย

โรงเรียนล า
พระพลิง
พิทยาคม

หน้า 514
ข้อ 35

(เปล่ียนแปลง 5
2/2.1/761)
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนล าพระเพลิง
พิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย
 4.0
 3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพิม่ประสิทธภิาพ
การจัดการศึกษา (ค่ายทักษะวชิาการ ๘  กลุ่มสาระ)
 3.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ายส่งเสริม
คุณธรรม  และจริยธรรม
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๕






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

36 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังน้ าเขยีวพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

7,054,947 โรงเรียนวัง
น้ าเขยีว
พิทยาคม
อ าเภอวัง
น้ าเขยีว

โรงเรียนวัง
น้ าเขยีว
พิทยาคม

หน้า 516
ข้อ 36

(เปล่ียนแปลง 7
2/2.1/762)
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๒๓๖






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังน้ าเขยีวพิทยา
คม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย
 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวชิาการ
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ    
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
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๒๓๗






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

37 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

3,252,625 โรงเรียนวัง
โป่งพิทยา

คม 
อ าเภอด่าน

ขนุทด

โรงเรียนวัง
โป่งพิทยา

คม 

หน้า 518
ข้อ 37

(ทบทวน 
2/2.1/763)

LEMEL
Typewriter
๒๓๘






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
 3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
 3.5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๙






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

38 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,138,316 โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม

หน้า 520
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(ทบทวน 
2/2.1/764)

LEMEL
Typewriter
๒๔๐






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
 (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ
 3.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏมวยไทย
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๔๑






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

39 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,159,873 โรงเรียนวัง
ราง

พิทยาคม 
อ าเภอสูง

เนิน

โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

หน้า 522
ข้อ 39

(เปล่ียนแปลง 5
2/2.1/765)
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
(ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความเป็นเลิศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
3.6 โครงการค่ายยวุชนเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฎศิลป์ไทย
3.8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
(O-NET)
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีก่ี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงรียน

LEMEL
Typewriter
๒๔๓






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

40 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
๑.๒ ค่าหนังสือเรียน
๑.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน
๑.๔ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
๑.๕ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
๒.๑ ค่าปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

3,643,068 โรงเรียน
วังหมี

พิทยาคม
อ าเภอวัง
น้ าเขยีว

โรงเรียน
วังหมีพิทยา

คม

หน้า 524
ข้อ 40

(ทบทวน 
2/2.1/766)

LEMEL
Typewriter
๒๔๔






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย
 4.0
 3.3 โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21
 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 
 3.5 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรี
 3.6 ความเป็นเลิศด้านพัฒนาศึกษาอาชีพ (ส่ิงประดิษฐ์)
4 .ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๔๕






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

41 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,784,225 โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

อ าเภอบัว
ใหญ่

โรงเรียนวัด
ประชา
นิมิตร 

หน้า 526
ข้อ 41

(ทบทวน 
2/2.1/767)
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๒๔๖






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
 3.4โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียน
การสอน
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๔๗






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

42 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดงัน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

3,693,305 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูง

เนิน

โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม

หน้า 528
ข้อ 42

(เปล่ียนแปลง 5

2/2.1/768)

LEMEL
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๒๔๘






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสองครพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 3.4 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
 3.5 โครงการพัฒนาวสัดุ ส่ือการเรียนรู้ 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีก่ี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงรียน  

LEMEL
Typewriter
๒๔๙






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

43 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,264,265 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อ าเภอปัก

ธงชัย

โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา

หน้า 530
ข้อ 43

(เปล่ียนแปลง 7
2/2.1/769)

LEMEL
Typewriter
๒๕๐






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นพัฒนาการศึกษา
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย
 4.0
 3.3 ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
 3.4 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ทางด้านวชิาการและงาน
อาชีพ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,856,274 โรงเรียน

สาหราย
วิทยาคม 
อําเภอ
ชุมพวง

โรงเรียน

สาหราย
วิทยาคม 

หนา 532

ขอ 44
(ทบทวน

2/2.1/770)

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๕๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 กิจกรรมการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

 3.4 กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 3.5 กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุมสาระ

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

45 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

18,592,134 โรงเรียน

สีคิ้ว 
"สวัสดิ์

ผดุงวิทยา"
อําเภอ
สีคิ้ว

โรงเรียนสี

คิ้ว 
"สวัสดิ์

ผดุงวิทยา"

หนา 534

ขอ 45
(ทบทวน

2/2.1/773)

LEMEL
Typewriter
๒๕๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 3.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากร

ทางการศึกษา

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

46 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,889,516 โรงเรียน 

 สีคิ้ว
วิทยาคาร
อําเภอ
สีคิ้ว

โรงเรียนสี

คิ้ววิทยา
คาร

หนา 536

ขอ 46
(เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 5 
2/2.1/774)

LEMEL
Typewriter
๒๕๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และ

ทักษะชีวิต

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

47 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้วหนองหญาขาว

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,806,513 โรงเรียน 

 สีคิ้ว
หนอง

หญาขาว 
อําเภอ
สีคิ้ว

โรงเรียน 

สีคิ้ว
หนอง

หญาขาว 

หนา 538

ขอ 47
(ทบทวน

2/2.1/775)

LEMEL
Typewriter
๒๕๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สีคิ้วหนองหญาขาว 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น

 3.4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสูมืออาชีพ

 3.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะใน

การทํางานและการประกอบอาชีพ

 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

48 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะวิทยา

กิจกรรม 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 1.2 คาหนังสือเรียน

 1.3 คาอุปกรณการเรียน

 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,199,932 โรงเรียน 

สุข
ไพบูลย

วิริยะวิทยา
อําเภอ
เสิงสาง

โรงเรียน

สุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

หนา 540

ขอ 48
(เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5
2/2.1/776)

LEMEL
Typewriter
๒๖๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

อปท.

 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 

คาอาหารและยานพาหนะ

 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

 3.3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหารคณะครู

 3.4 โครงการพัฒนาโครงสรางการบริหารภายในสถานศึกษา

 3.5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

 3.7 โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน

4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๖๑






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สูงเนิน

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่(SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

14,759,677 โรงเรียนสูงเนิน
อ าเภอสูงเนิน

โรงเรียนสูง
เนิน

หน้า 542
ขอ้ 49
(ทบทวน

2/2.1/777)

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๖๒






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สูงเนิน (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม
 3.4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีก่ี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงรยีน

LEMEL
Typewriter
๒๖๓






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

50 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

3,558,352 โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ

โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

หน้า 544
ขอ้ 50
(ทบทวน

2/2.1/778)
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ
 3.๒ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 ๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

LEMEL
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๒๖๕






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

51 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

6,066,816 โรงเรียน
หนองงู

เหลือมพิทยา
คม

อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ

โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม

หน้า 546
ขอ้ 51
(ทบทวน

2/2.1/779)

LEMEL
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๒๖๖






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักรียนสู่ความป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีก่ี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงรยีน

LEMEL
Typewriter
๒๖๗






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

52 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

4,297,192 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อ าเภอคง

โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม

หน้า 548
ขอ้ 52
(ทบทวน

2/2.1/780)

LEMEL
Typewriter
๒๖๘






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร 
และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
 3.4 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนา วฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิน่
 3.5 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ
 ๓.๖ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

LEMEL
Typewriter
๒๖๙






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

53 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 ค่าหนังสือเรียน
 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

4,917,680 โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม
อ าเภอหนอง

บุญมาก

โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม

หน้า 550
ขอ้ 53

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่5

2/2.1/781)

LEMEL
Typewriter
๒๗๐






ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม (ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและ
ยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการประกวดทูบีนัมเบอร์วนั
3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีก่ี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงรยีน 

LEMEL
Typewriter
๒๗๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 สนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษา และสง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ดงัน้ี
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 1.2 ค่าหนงัสือเรียน
 1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,915,537 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

หนา้ 552
ข้อ 54

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 5

2/2.1/782)

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๗๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน และวัสดุส านกังาน
 3.4 โครงการส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
4. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่กีย่วข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

55 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 1.2 ค่าหนงัสือเรียน
 1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,384,527 โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์

อ าเภอบวัลาย

โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์

หนา้ 554
ข้อ 55
(ทบทวน

2/2.1/783)

LEMEL
Typewriter
๒๗๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์ 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
 3.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้สุีนทรียภาพและลักษณะนสัิยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกฬีา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

56 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 1.2 ค่าหนงัสือเรียน
 1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,460,948 โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วิทยา
อ าเภอสีค้ิว

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วิทยา

หนา้ 556
ข้อ 56
(ทบทวน

2/2.1/784)

LEMEL
Typewriter
๒๗๖






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวิชาการ
 3.4 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านกฬีา
 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
 3.6 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 3.7 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดสู่การสอนของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

57 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนิดาด
วิทยา

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 1.2 ค่าหนงัสือเรียน
 1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,474,616 โรงเรียนหนิ
ดาดวิทยา
อ าเภอหว้ย

แถลง

โรงเรียนหนิ
ดาดวิทยา

หนา้ 558
ข้อ 57
(ทบทวน

2/2.1/785)

LEMEL
Typewriter
๒๗๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนหนิดาด
วิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ
 3.4 โครงการพัฒนากระบวนการคิด
 3.5 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

58 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
 1.2 ค่าหนงัสือเรียน
 1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
 1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
 2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,660,410 โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา
อ าเภอครบรีุ

โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา

หนา้ 560
ข้อ 58

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 5

2/2.1/786)

LEMEL
Typewriter
๒๘๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 3.3 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ส าหรับการเรียน
การสอนทางอนิเตอร์เนต็
 3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

 357,515,918

58
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๒๘๑
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 

LEMEL
Typewriter
๒๘๓



ผด.02/1

8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 571
ขอ 01

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/42)

2 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/42)

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซ ีหรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต สําหรับโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 03

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/31)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02/1

8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

4 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 04

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/32)

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 05

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/58)

6 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 06

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/59)
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ผด.02/1

8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 07

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/64)

8 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 575
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ผ.03/65)

6,380,000
8

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ครุภัณฑสํานักงาน 

 

LEMEL
Typewriter
๒๘๗



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เกาอี้ปรับระดับ มีที่วาง

แขน
จัดซื้อเกาอี้ปรับระดับ มีที่วาง
แขน จํานวน 11 ตัว ๆ ละ 
2,500 บาท 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

27,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 386 ขอ 1

2 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่องๆละ 32,400 บาท 
จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป

32,400 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 386 ขอ 2

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

288



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

3 ตูเหล็กแบบรางเลื่อน 
สําหรับเก็บแฟมแขวน 
ขนาดไมนอยกวา 6 ตู/1 
ชุด

จัดซื้อตูเหล็กแบบรางเลื่อน 
สําหรับเก็บแฟมแขวน ขนาดไม
นอยกวา 6 ตู/ 1 ชุด จํานวน 3 
ชุด เปนเงิน 349,800 บาท 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

349,800 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 387 ขอ 3

409,700
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

จํานวน 8 ตูๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

44,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 415
ขอ 1

(ทบทวน 
ผ.03/204)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2 ตูกระจกบานเลื่อน จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 
จํานวน 1 ตู ตูละ 4,500 บาท 
ขนาดไมนอยกวา 120 x 40 x 
87 เซนติเมตร มีแผนปรับ
ระดับ 2 ชั้นเปนครุภัณฑที่มิได
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อไดตาม
ราคาทองตลาด หรือในจังหวัด
หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคย
จัดหาอยางประหยัด

4,500  อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 415
ขอ 2

48,500
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

LEMEL
Typewriter
๒๙๒



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องสแกนเนอร สําหรับ

งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
 แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 388 ขอ 1

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/
นาท)ี

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ  
LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 
เครื่องละ 2,600 บาท จํานวน 
4 เครื่อง 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

10,400 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 388 ขอ 2

3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 6 เครื่องๆละ 17,000 
บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

102,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 389 ขอ 3
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  จํานวน 6 เครื่องๆละ
 2,500 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 389 ขอ 4
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฏหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฏหมาย จํานวน 6 
ชุดๆละ 3,800 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

22,800 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 390 ขอ 5

167,200
5รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ที่ปรึกษา 
 

นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
    

คณะทํางาน 
 

นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวชัรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 

 


