
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2563  
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

พฤศจิกายน  2562 
 





คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                          หนา 
 

สวนที่  1   บทนํา                     1 - 5      

สวนที่  2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     6    

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563  7 - 11 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต        12 - 30 
สํานักการคลัง        31 - 32 

                กองกิจการสภา                                                                              33 - 34 
กองสาธารณสุข        35 - 51 

                กองแผนและงบประมาณ                                                                    52 - 59 
                สํานักปลัดฯ                                                                              60 - 70 
                สํานักการชาง       71 - 156 
                สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                 157 - 181 

     โรงเรียนในสังกัด                 182                               
  โรงเรียนกฤษณาวิทยา       183 - 184  
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา      185 - 186 
  โรงเรียนกุดจิกวิทยา       187 - 188  
  โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม       189 - 190 
  โรงเรียนครบุรี        191 - 192 
  โรงเรียนคลองไผวิทยา          193 - 194      
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม       195 - 196
      โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม       197 - 198              
  โรงเรียนชองแมววิทยาคม       199 - 200         
  โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม      201 - 202        
  โรงเรียนดานเกวียนวิทยา       203 - 204  

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม      205 - 206      
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา    207 - 208  
     โรงเรียนโตนดพิทยาคม       209 - 210   
  โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม              211 - 212   
  โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม      213 - 214   
  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ      215 - 216  
    โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2                217 - 218   
  โรงเรียนบัวลาย                  219 - 220   

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
                 เรื่อง                                                                หนา 
 
  โรงเรียนบัวใหญ                           221 - 222 
  โรงเรียนบานใหญพิทยาคม            223 - 224 

โรงเรียนบานใหมพิทยาคม            225 - 226 
  โรงเรียนประทาย               227 - 228 
            โรงเรียนปรางคทองวิทยา          229 - 230 
  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม              231 - 232 
  โรงเรียนปากชอง 2       233 - 234
      โรงเรียนปากชองพิทยาคม                    235 - 236 
  โรงเรียนพระทองคําวิทยา                 237 - 238     
  โรงเรียนมะคาวิทยา                      239 - 240 
  โรงเรียนมัธยมบึงปรือ                 241 - 242 
  โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา        243 - 244 
  โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ        245 - 246 
  โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม           247 - 248 
  โรงเรียนเมืองยางศึกษา              249 - 250 
  โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม                251 - 252   
  โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม          253 - 254 
  โรงเรียนวังโปงพิทยาคม                 255 - 256 
  โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม           257 - 258 
  โรงเรียนวังรางพิทยาคม                 259 - 260 
  โรงเรียนวังหมีพิทยาคม                 261 - 262 
  โรงเรียนวัดประชานิมิตร                   263 - 264 
  โรงเรียนสองครพิทยาคม                 265 - 266 
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา                              267 - 268   
  โรงเรียนสาหรายวิทยาคม       269 - 270 
  โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"                     271 - 272 
  โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร                 273 - 274   
  โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว                            275 - 276 
  โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา                     277 - 278
  โรงเรียนสูงเนิน                                    279 - 280     

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม                                 281 - 282 
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม                283 - 284 
  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม                        285 - 286 
  โรงเรียนหนองบญุมากพิทยาคม                287 - 288 
  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม           289 - 290 
 
 



สารบัญ (ตอ)         
         เรื่อง                                                               หนา 
 
  โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค           291 - 292 

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา                                      293 - 294 
โรงเรียนหินดาดวิทยา                                     295 - 296 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา                          297 - 298 

      ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ.2563      299 

                ประเภทครุภัณฑการเกษตร    300 - 301 
      ประเภทครุภัณฑการศึกษา                                                      302 - 303 

                ประเภทครุภัณฑงานโฆษณาและเผยแพร    304 - 307 
                ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    308 - 309 
                ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    310 - 315 
                ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    316 - 318 

     ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย                                              319 - 320 
 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร       321 - 323 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563  324 - 326 
(จายขาดเงินสะสม) 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต        327 - 331 
                สํานักปลัดฯ                                                                              332 - 333 
                สํานักการชาง       334 - 387 
                สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                 388 - 389 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562  390 - 391 
กันเงิน (แกไข) 

สํานักการชาง        392 - 394 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
บทนํา

LEMEL
Typewriter
๑



 

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 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว.0600  ลงวันที่  29  มกราคม 2559 หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน  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 
  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 26 มีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1     การเก็บรวบรวมขอมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามงบประมาณรายจายประจําป   
งบประมาณ 2563  งบประมาณจากเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2563  รวมเงินอุดหนุนใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการ   โดยขอมูลดังกลาวไดมาจากการประสานจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
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           ขั้นตอนที่ 2     การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย
รวบรวมโครงการจากแหลงตาง ๆ  ในขั้นตอนที่ 1  นําขอมูลมาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และ
แผนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปขององคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยมีแนวทางในการจัดทําดังนี ้
  1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ  (Action 
Plan) 
  2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  2563 และงบประมาณจาก
เงินสะสมประจําป 2563 แลว 
  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  ผลของการคิดเปนรอย
ละของโครงการทั้งหมด  และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
          ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแผนงาน  โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
          ผด.02/1 บัญชีจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
เรียงตามประเภทครุภัณฑและแผนงาน  

 ขั้นตอนที่ 3      การประกาศแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อประกาศใชการ
ประกาศแผนการดําเนินงาน  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  กีฬาสูสากล 
ประชาชนมีสวนรวม” 

 

 

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.2563 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 0.45% 1,200,000 0.11% กองสงเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 0.23% 3,000,000 0.28% สํานักการชาง

รวม 3 0.68% 4,200,000 0.39%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 112 25.45% 433,199,772   40.13% สํานักศึกษาฯ,

โรงเรียนในสังกัด

รวม 112 25.45% 433,199,772 40.13%

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 0.91% 10,719,360 0.99% กองสงเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 0.23% 400,000 0.04% กองสงเสริมฯ

รวม 5 1.14% 11,119,360 1.03%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 24 5.45% 4,650,000 0.43% กองสงเสริมฯ ,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมกรณ

โพธ์ิกลาง ,
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมแผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 20 4.55% 26,777,630 2.48% สํานักปลัดฯ ,

กองสงเสริมฯ

แผนงาน 4.1 งบกลาง 2 0.45% 11,000,000 1.02% กองสงเสริมฯ

รวม 46 10.45% 42,427,630 3.93%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 12 2.73% 39,290,500 3.64% กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1.14% 10,550,000 0.98% กองสาธารณสุขฯ

รวม 17 3.86% 49,840,500 4.62%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 177 40.23% 378,062,400 35.02% สํานักการชาง

รวม 177 40.23% 378,062,400 35.02%
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 3.64% 19,460,000 1.80% สํานักปลัดฯ ,
สํานักการศึกษาฯ

รวม 16 3.64% 19,460,000 1.80%
8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 43 9.77% 6,077,020 0.56% สํานักปลัดฯ ,

สํานักการคลัง ,
กองแผนและ
งบประมาณ ,

กองกิจการสภา แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 5 1.14% 112,316,232 10.40% สํานักการชาง

รวม 48 10.91% 118,393,252 10.97%

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1.14% 8,015,350 0.74% สํานักการชาง

 รวม 5 1.14% 8,015,350 0.74%
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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% 6,700,000 0.62% สํานักการชาง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 0.91% 4,200,000 0.39% สํานักการชาง

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.45% 4,000,000 0.37% สํานักการชาง

 รวม 11 2.50% 14,900,000 1.38%

รวมทั้งสิ้น 440 100.00% 1,079,618,264 100.00%
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กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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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

1,000,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 575
ข้อ 21

(1/2.5/1)

2 สนับสนุนการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว สายน  าแห่งรัตนโกสินทร์"

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

200,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 579
ข้อ 29

(1/2.5/2)

1,200,000

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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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

720,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 576
ข้อ 22

(3/2.5/1)

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

7,699,360 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 576
ข้อ 23

(3/2.5/2)

3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์พ้ืนบ้านและหรือ
สัตว์เศรษฐกิจ

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

700,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 577
ข้อ 24

(3/2.5/3)

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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๔



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ด้านการพัฒนาการเกษตร

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

4 จัดงาน "ของดีเมืองโคราช@กทม." กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวข้อง
3.ด าเนินโครงการ
4.รายงานผลการด าเนินโครงการ

1,600,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 579
ข้อ 28

(3/2.5/4)

10,719,360

4
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๕



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ด้านการพัฒนาการเกษตร

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

การ หลัก
1 ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าชุมชนด้าน

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

400,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 770
ข้อ 1

(3/3.2/1)

400,000

1
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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๖



 

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 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 535
ข้อ 16

(4/2.3/11)

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

220,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 536
ข้อ 17

(4/2.3/12)

3 อบรมเพ่ิมศักยภาพและทักษะการ
ผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยส าหรับคนพิการ

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

200,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 536
ข้อ 18

(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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๗



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

4 อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
กายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับคนพิการ

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

200,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 537
ข้อ 19

(4/2.3/10)

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

1,000,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 537
ข้อ 20

(4/2.3/9)

6 อบรมการนวดบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ท่ีอยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง

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

320,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 538
ข้อ 21

(4/2.3/15)

7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพแกนน าเครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน

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

250,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 538
ข้อ 22

(4/2.3/16)

LEMEL
Typewriter
๑๘



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

8 อบรมเชิงปฏิบัติการสานสายใยครอบครัว
อบอุ่น

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

250,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 539
ข้อ 23

(4/2.3/17)

9 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ

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

400,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 539
ข้อ 24

(4/2.3/13)

10 จัดงานวันคนพิการสากล
(เงินอุดหนุน)

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

65,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 558
ข้อ 1

(4/2.3/8)

3,305,000

10
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๙



 

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 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 577
ข้อ 24

(4/2.5/3)

2 ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพการแพทย์แผนไทย

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

720,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 578
ข้อ 26

(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 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 578
ข้อ 27

(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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๐



 

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.2562 พ.ศ.2563
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 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 580
ข้อ 30

(4/2.5/16)

1,520,000

4
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๒๑



 

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 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 775
ข้อ 2

(4/4.1/2)

2 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

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

1,000,000 อบจ.นม. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน้า 775
ข้อ 3

(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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4.1 แผนงานงบกลาง
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๒



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง 

 
 

LEMEL
Typewriter
๒๓



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก

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

20,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 527
ข้อ 2

(4/2.3/20)

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

30,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 528
ข้อ 3

(4/2.3/21)

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

30,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 529
ข้อ 4

(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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๔



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

4 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

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

200,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 529
ข้อ 5

(4/2.3/23)

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

40,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 530
ข้อ 6

(4/2.3/24)

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

100,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 530
ข้อ 7

(4/2.3/25)

LEMEL
Typewriter
๒๕



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง "โครงการเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง"

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

300,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง

หน้า 531
ข้อ 8

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1

 4/2.3/1)

720,000

7
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๒๖



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 

LEMEL
Typewriter
๒๗



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
1 เงินอุดหนุนส าหรับสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
"โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัด
ม่วง"

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

300,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 531
ข้อ 8

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1

 4/2.3/2)

2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันส าคัญและ
ประเพณี-จัดงานวันลอยกระทง

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

30,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 532
ข้อ 10

(4/2.3/27)

3 จัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่

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

25,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 532
ข้อ 11

(4/2.3/28)

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. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๘



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

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

30,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 533
ข้อ 12

(4/2.3/29)

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

100,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 533
ข้อ 13

(4/2.3/31)

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

40,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 534
ข้อ 14

(4/2.3/32)

LEMEL
Typewriter
๒๙



 

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.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค.

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

100,000 สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วัด
ม่วง

สถาน
สงเคราะห์
คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์

วัดม่วง

หน้า 535
ข้อ 15

(4/2.3/30)

625,000

7
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๐



 
 

สํานักการคลัง 
 
 

LEMEL
Typewriter
๓๑



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก
1 โครงการอบรมสัมมนา

ผูประกอบการในการมีสวนรวม
พัฒนาทองถิ่น

จัดอบรมสัมมนา ผูควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานที่คลยคลึงกัน , 
ผูประกอบการคานํ้ามัน กาซฯ , 
ผูประกอบการคายาสูบอยางนอย      1 
ครั้ง

       800,000  จังหวัด
นครราช

สีมา

สํานักการ
คลัง

หนา 311  
ขอ 2

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 

8/1.1/21)

2 โครงการพัฒนารายไดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

จัดทําโลหเกียรติบัตรใหผูประกอบการ 
การทําแผนพับหนังสือรวม ระเบียบ และ
คูมือการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนจังหวัด การจัดทําสื่อประชาสัมพันธฯ
 การจัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดเก็บรายได

       500,000  จังหวัด
นครราช

สีมา

สํานักการ
คลัง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา 312  
ขอ 3

(8/1.1/22)

1,300,000

2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๒



 
 

กองกจิการสภา 
 
 

 

LEMEL
Typewriter
๓๓



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก
1 โครงการอบรมใหความรูดาน

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานผูเกี่ยวของ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลดําเนินโครงการ

       500,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 213
ขอ 12 

(8/1.1/13)

500,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๔



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

LEMEL
Typewriter
๓๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก
1 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น

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

10,000,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 485 
ขอ้ 2 

(เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 1 / 

5/2.2//28)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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
๓๖






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.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการคลินิกอบไออุ่นรัก
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา (การจดัการ
สุขภาวะผู้สูงอายใุนสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา)

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

500,000 1.สถานสงเคระห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง
และวัดม่วง
2.ห้องประชุม
เอกชนในจงัหวัด
นครราชสีมา
3.สถาน
สงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและวัด
ม่วง
4.ห้องประชุม
ส านักการช่าง
อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หน้า 486 
ขอ้ 3 

(5/2.2/7)

LEMEL
Typewriter
๓๗






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.2562 พ.ศ.2563
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.สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการ
ปฏิบัติเพื่อลดปัญหาภาวะสุขภาพ"ปัญหา
อปุสรรค แนวทางแกไ้ข" ในผู้สูงอายใุห้กบั
เจา้หน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัดม่วง,
วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน
ทั้งส้ิน 35 คน หลักสูตร 1 วัน จ านวน
สองคร้ัง จ านวน 2 แห่ง
4.สัมมนาเร่ือง การพัฒนาแนวทางการ
ป้องกนัและจดัการภาวะสุขภาพใน
ผู้สูงอายใุห้กบัเจา้หน้าที่สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและวัด
ม่วง,วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
ผู้บริหารและแขกผู้มีเกยีรติ จ านวนทั้งส้ิน
 60 คน หลักสูตร 1 วัน

กองสาธารณสุข หน้า 486 
ขอ้ 3

 (5/2.2/7)

LEMEL
Typewriter
๓๘






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.2562 พ.ศ.2563
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 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

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 ห้องประชุมเอกชน
จงัหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 487 
ขอ้ 5 

(5/2.2/29)

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือขา่ยสุขภาพและ
ประชาชนทั่วไปจงัหวัด
นครราชสีมา

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.ศึกษาดูงาน

1,800,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 487 
ขอ้ 6 

(5/2.2/36)

LEMEL
Typewriter
๓๙






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.2562 พ.ศ.2563
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สายตาและการป้องกนั
ภาวะผิดปกติของการ
มองเห็น

1.อบรมครูและนักเรียนโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
2.ตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตา
3.จดัซ้ือจดัจา้งวัสดุอปุกรณ์

1,848,000 1.อบจ.นม.
2. โรงเรียนใน
สังกดั อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หน้า 488 
ขอ้ 7 

(5/2.2/15)

6 โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร
ทางเลือก

1.อบรมความรู้ด้านการแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรทางเลือก
2.ให้บริการนวดแผนไทย

437,400 1.อบจ.นม.  
2.  โรงเรียนใน
สังกดั อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หน้า 489 
ขอ้ 9 

(5/2.2/11)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพและภาคี
เครือขา่ยสุขภาพ

1.อบรมแกนน าสุขภาพและภาคีเครือขา่ย
สุขภาพ
2.ประชุมวิชาการ

4,800,000 จงัหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุข หน้า 489 
ขอ้ 10 

(5/2.2/9)

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิต
เบือ้งต้น

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 ห้องประชุมเอกชน
ในจงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 490 
ขอ้ 11 

(5/2.2/5)

LEMEL
Typewriter
๔๐






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.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างทักษะ
ชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมกอ่นการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หลักสูตร 1 วัน จ านวน 110 คน 
ประกอบด้วย
- ตัวแทนเจา้หน้าที่สาธารณสุข คู่
เครือขา่ยในโรงเรียนสังกดัฯ
-วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกยีรติ
2. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่เครือขา่ย
หลักสูตร 3 วัน จ านวน 536 คน 
แบ่งเป็น 6 รุ่น ประกอบด้วย
- ตัวแทนครูในสังกดัฯ จ านวน 58 แห่ง
- ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุขส านัก
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกดัฯ

7,000,000 1.ห้องประชุม
เอกชนในจงัหวัด
นครราชสีมา 
2.ห้องประชุม
โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 491
ขอ้ 13 

(5/2.2/20)
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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.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ตัวแทนเจา้หน้าที่สาธารณสุข คู่เครือขา่ย
ในโรงเรียนสังกดัฯ
-วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกยีรติ (เฉพาะรุ่นที่
 1)
3.จดัอบรมหลักสูตรการให้ค าปรึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตร 3 วัน จ านวน 466 คน
 จ านวน 6 รุ่น ประกอบด้วย
- ตัวแทนครูในสังกดัฯ จ านวน 58 แห่ง
-ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุขและ
ส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สังกดัฯ 
-ตัวแทนเจา้หน้าที่สาธารณสุข คู่เครือขา่ย
ในโรงเรียนสังกดัฯ 
-วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง

หน้า 491 
ขอ้ 13 

(5/2.2/20)

LEMEL
Typewriter
๔๒






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.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ต้นแบบหลักสูตรจ านวน 3 วัน จ านวน 
71 คน จ านวน 1 รุ่น ประกอบด้วย 
-ครู/นักเรียน/แกนน าชุมชน/ผู้ปกครอง/
เจา้หน้าที่สาธารณสุขเครือขา่ยโรงเรียน
ประทาย
-วิทยากร,เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
-แขกผู้มีเกยีรติและผู้บริหาร
5.จดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง 
ปัญหา อปุสรรคแนวทางแกไ้ขการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หลักสูตร 1 วัน จ านวน 384 คน จ านวน
 6 รุ่นๆละ 64 คนประกอบด้วย 
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกดัจ านวน 58
แห่ง 
-ตัวแทนเจา้หน้าที่สาธารณสุขโรงเรียนคู่
เครือขา่ยในสังกดัฯ 
-วิทยากร,เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
-แขกผู้มีเกยีรติและผู้บริหาร

กองสาธารณสุข หน้า 491 
ขอ้ 13 

(5/2.2/20)

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.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา อ าเภอครบุรี

อบรมนักเรียนโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา

1,540,800 จงัหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุข หน้า 491 
ขอ้ 14 

(5/2.2/21)

11 โครงการเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
สถานศึกษาสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

อบรมให้กบันักเรียนเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
และผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน
โรงเรียนฯ

2,046,500 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 492 
ขอ้ 15 

(5/2.2/26)

12 โครงการส่งเสริมป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์

1.ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 5 รุ่นๆละ 
170 คน รวม 850 คน ได้แก่
-โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
-โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
-โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
2.วิทยากรและเจา้หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวขอ้ง จ านวน 20 คน/รุ่น 
 จ านวน 5 รุ่น รวม 100 คน
3.แขกผู้มีเกยีรติ จ านวน 10 คน/รุ่น 
จ านวน 5 รุ่น รวม 50 คน

1,540,800 พื้นที่ในจงัหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หน้า 492
ขอ้ 16 

(5/2.2/19)

39,290,500
12รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก
1 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE

กจิกรรมที่ 1 การจัดงานมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE  
1.จัดประกวดผลการด าเนนิงานชมรม TO 
BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกตัวแทน
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เข้าประกวดระดับจังหวัด 
กลุ่มเปา้หมาย รวมทั้งส้ิน 500 คน ดังนี ้
1)ครูที่รับผิดชอบเกีย่วกบังานยาเสพติด 
และชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน
 40 โรงเรียนๆละ 10 คน รวม 400 คน
2)กรรมการตัดสิน และเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง
 รวม 20 คน 
2. จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE เพื่อคัดเลือกตัวแทน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 อบจ.นม. กอง
สาธารณสุข

หน้า 564
ขอ้ 1 

(5/2.5/9)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๔๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เข้าแข่งขันระดับจังหวัด 2 ประเภท คือรุ่น 
PRE-TEENAGE อายุระหว่าง 9-14 ป ีและ
รุ่น TEENAGE อายุระหว่าง 14-22 ปี
กลุ่มเปา้หมายรวมทั้งส้ิน 346 คน ดังนี ้
1)ครูที่รับผิดชอบเกีย่วกบังานยาเสพติด 
และชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน
 58 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม116 คน
2) เด็กเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE จ านวน 20 ชมรมๆละ 10
 คน รวม 200 คน
3) กรรมการตัดสิน และเจ้าหนา้ที่ 
ที่เกีย่วข้อง รวม 30 คน

กอง
สาธารณสุข

หน้า 564
ขอ้ 1

(5/2.5/9)
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Typewriter
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กจิกรรมที่ 2 ส่งตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม
แข่งขัน ดังนี ้
- ส่งตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วมประกวดผลการ
ด าเนนิงานชมรม  TO BE NUMBER ONE 
1) ระดับจังหวัด กลุ่มเปา้หมายทั้งส้ิน 50 
คน ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน พนกังานขับรถ และ
เจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ
2) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
กลุ่มเปา้หมายทั้งส้ิน 50 คน ได้แก ่ผู้บริหาร
 ครู บคุลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
พนกังานขับรถ และเจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
3) ระดับประเทศกลุ่มเปา้หมายทั้งส้ิน 30 
คน ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน พนกังานขับรถ และ
เจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข

หน้า 564
ขอ้ 1

(5/2.5/9)
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ส่งตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE
 โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา เขา้ร่วมการแขง่ขนั 
TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE  
1)ระดับจงัหวัด กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ิน
 100 คน ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน พนักงานขบัรถ 
และเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วมโครงการฯ
2)ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ิน 50 คน ได้แก ่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขบัรถ และเจา้หน้าที่ที่
เขา้ร่วมโครงการฯ
3)ระดับประเทศกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ิน
 30 คน ได้แก ่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน พนักงานขบัรถ 
และเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วมโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข

หน้า 564
ขอ้ 1

(5/2.5/9)

LEMEL
Typewriter
๔๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา

1.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะท างาน
ทีมออกตรวจสารเสพติด ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อวางแผนกระบวนการ
ฝึกอบรมและการตรวจหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 300 คน หลักสูตร 
1 วัน
2.จดัอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัปัญหายาเสพติด และตรวจสาร
เสพติดให้นักเรียนและบุคลากรทุกระดับ
ในโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 
33,500 คนหลักสูตรโรงเรียนละ 1 วัน
3.จดัอบรมให้ความรู้ ค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 100 คน 
(หลักสูตร 9 วัน 8 คืน)

4,000,000 1.โรงแรมใน
จงัหวัด
นครราชสีมา
2.โรงเรียน
สังกดั 
อบจ.นม.

กอง
สาธารณสุข

หน้า 565
ขอ้ 2

(5/2.5/6)

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(กจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖
 มิถนุายน)

จดัอบรม เร่ืองโทษ พิษ ภัยของยาเสพติด
และการป้องกนัแกป้ัญหายาเสพติดให้แก่
 นักเรียน เยาวชน ประชาชนภาคี 
เครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวน 1,00 คน

400,000 พื้นที่ใน
จงัหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หน้า 566
ขอ้ 3

(5/2.5//8)

LEMEL
Typewriter
๔๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(กจิกรรมค่ายธรรมะ "เยาวชนสดใส
หัวใจห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข")

จดัอบรมตัวแทนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและตัวแทนนักเรียน ในโรงเรียน
สังกดั อบจ.นม. จ านวน 21 รุ่นๆละ 3 
วัน 2 คืน รวมทั้งส้ิน 4,190 คน 
1. ครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกดั อบจ.นม. จ านวน 58 โรงเรียนๆละ
 10 คน รวม 580 คน  
2. เด็กนักเรียน/เยาวชน ในโรงเรียนสังกดั
 อบจ.นม. จ านวน 58 โรงเรียนๆละ 55
 คน รวม 3,190 คน   
3.ผู้บริหาร,แขกผู้มีเกยีรติ, วิทยากร/
วิทยากร,พระ,เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการฝึกอบรมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งฯลฯ จ านวน 420 คน

4,400,000 1.ห้องประชุม
เอกชนใน
จงัหวัด
นครราชสีมา
2.สถาน
ปฏิบัติธรรม
ในจงัหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หน้า 567
ขอ้ 4

(5/2.5/3)

LEMEL
Typewriter
๕๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

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

การ หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(หลักสูตรค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้
เสพยาเสพติด) 

จดัอบรมค่าปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ติดยา
เสพติด ร่วมด าเนินการกบัศูนย์
อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
 จ านวน 9 วัน 8 คืน กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 130 คน รวมทั้งส้ิน 
260 คน แยกได้ดังนี ้ 
1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้แก ่เยาวชน
ประชาชนที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นผู้
เสพสารเสพติด หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ยาเสพติด รุ่นละ 100 คน
2.วิทยากร แขกผู้มีเกยีรติ ผู้ติดตาม ผู้
สังเกตการณ์ เจา้หน้าที่ อบจ.นม. 
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง รุ่นละ 30 คน

750,000 1.ห้องประชุม
เอกชน/
ราชการใน
จงัหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หน้า 567
ขอ้ 5

(5/2.5/7)

10,550,000
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๕๑



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๕๒



ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
1 โครงกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวัดนครรำชสีมำ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

กำรติดตำมและประเมินผล
แผนงำนโครงกำรภำยใต้  10
ยทุธศำสตร์
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
1. ประชุม  คกก.ติดตำมและ
ประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงกำร
3. ด ำเนินติดตำมประเมินผล
4. รำยงำนผลและประกำศกำร
ติดตำมประเมินผลฯ ตำมระเบียบฯ
5. จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์  ส ำหรับ
ออกสนำม เพื่อประเมินโครงกำร
ตำมงบประมำณ
6. จดัจำ้งสถำบันหรือ
บุคคลภำยนอกเพื่อด ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ
7. จดัจำ้งนักเรียน  นักศึกษำ
ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำ

500,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 254
ขอ้ 2

 (8/1.1/61)

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

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๕๓



ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด
นครรำชสีมำ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
จดัท ำ/ทบทวนยทุธศำสตร์ของ  
อปท.
2. ประชุมคณะกรรมกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจงัหวัด

380,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 255
ขอ้ 4

(8/1.1/75)

3 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ฉบับแกไ้ข ทบทวน 
เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด
นครรำชสีมำ

1.ประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำฯ และผู้เกี่ยวขอ้ง 
2.จดัท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี
แกไ้ข เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
3.จดัท ำเล่มแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
เพิ่มเติมและแกไ้ขเปล่ียนแปลง

400,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 256
ขอ้ 5

(8/1.1/76)

4 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ฉบับประจ ำปี และ
ฉบับแกไ้ข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม
ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด
นครรำชสีมำ

1.ประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำฯ และผู้เกี่ยวขอ้ง  
2.จดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
3.จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน

250,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 257
ขอ้ 6

(8/1.1/77)

5 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอเมือง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

83,080  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 258
ขอ้ 7

(8/1.1/100)

LEMEL
Typewriter
๕๔



ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
แกง้สนำมนำง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

17,280  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 259
ขอ้ 8

(8/1.1/78)

7 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ขำมทะเลสอ

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

18,540  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 260
ขอ้ 9

(8/1.1/79)

8 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ขำมสะแกแสง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

25,400  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 261
ขอ้ 10

(8/1.1/80)

9 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอคง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

27,220  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 262
ขอ้ 11

(8/1.1/81)

10 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอคร
บุรี

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

33,660  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 263
ขอ้ 12

(8/1.1/82)

11 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอจกั
รำช

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

25,120  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 264
ขอ้ 13

(8/1.1/83)

12 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
เฉลิมพระเกยีรติ

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

20,080  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 265
ขอ้ 14

(8/1.1/84)
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ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

13 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอชุม
พวง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

25,820  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 266
ขอ้ 15

(8/1.1/85)

14 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
โชคชัย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

30,160  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 267
ขอ้ 16

(8/1.1/86)

15 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ด่ำนขนุทด

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

36,180  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 268
ขอ้ 17

(8/1.1/87)

16 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
เทพำรักษ์

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

15,880  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 269
ขอ้ 18

(8/1.1/88)

17 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
โนนแดง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

19,240  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 270
ขอ้ 19

(8/1.1/89)

18 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอโนน
ไทย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

29,180  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 271
ขอ้ 20

(8/1.1/90)

19 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
โนนสูง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

41,220  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 272
ขอ้ 21

(8/1.1/91)
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ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

20 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอบัว
ลำย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

17,980  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 273
ขอ้ 22

(8/1.1/92)

21 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอบัว
ใหญ่

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

29,320  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 274
ขอ้ 23

(8/1.1/93)

22 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอบ้ำน
เหล่ือม

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

16,440  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 275
ขอ้ 24

(8/1.1/94)

23 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอปัก
ธงชัย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

40,380  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 276
ขอ้ 25

(8/1.1/96)

24 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ประทำย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

30,160  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 277
ขอ้ 26

(8/1.1/95)

25 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ปำกช่อง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

32,260  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 278
ขอ้ 27

(8/1.1/97)

26 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอพิ
มำย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

32,680  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 279
ขอ้ 28

(8/1.1/99)
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ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

27 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
พระทองค ำ

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

17,420  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 280
ขอ้ 29

(8/1.1/98)

28 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
เมืองยำง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

16,160  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 281
ขอ้ 30

(8/1.1/101)

29 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอล ำ
ทะเมนชัย

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

17,420  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 282
ขอ้ 31

(8/1.1/102)

30 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอวัง
น้ ำเขยีว

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

19,380  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 283
ขอ้ 32

(8/1.1/103)

31 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอสูง
เนิน

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

28,760  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 284
ขอ้ 33

(8/1.1/106)

32 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอสีค้ิว

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

33,520  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 285
ขอ้ 34

(8/1.1/104)

33 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอสีดำ

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

20,360  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 286
ขอ้ 35

(8/1.1/105)
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ผด.02 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

ล ำดับ รำยละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   เกดิขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

34 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอเสิง
สำง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

23,440  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 287
ขอ้ 36

(8/1.1/107)

35 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
หนองบุญมำก

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

24,280  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 288
ขอ้ 37

(8/1.1/108)

36 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมสัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นระดับอ ำเภอ
ห้วยแถลง

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

31,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 289
ขอ้ 38

(8/1.1/109)

37 ค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมประชำคม
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด
นครรำชสีมำ สัดส่วนระดับจงัหวัด

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
3. สรุปและรำยงำนผล

368,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 290
ขอ้ 39

(8/1.1/110)

38 โครงกำรบริหำรจดักำรและจดั
กจิกรรมศูนยด์ำรำศำสตร์เฉลิม
พระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ

ค่ำใช้จำ่ยบริหำรจดักำรและจดั
กจิกรรมศูนยด์ำรำศำสตร์เฉลิมพระ
เกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ

200,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

หน้ำ 291
ขอ้ 41

(8/1.1/63)

2,977,020
38รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
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สํานักปลัดฯ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๖๐






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนอ าเภอโนนแดง 
จงัหวัดนครราชสีมา ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อยา่งยั่งยนื

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000  อ าเภอ
โนนแดง

ส านักปลัด หน้า 568
ขอ้ 06

(4/2.5/26)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพให้กบั
ประชาชนอ าเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา ตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อยา่งยั่งยนื

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,500,000  อ าเภอ
ประทาย

ส านักปลัด หน้า 568
ขอ้ 07

(4/2.5/27)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

3 โครงการปลูกจติส านึกการ
ป้องกนัการทุจริตให้กบั
ประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,000,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 569
ขอ้ 08

(4/2.5/30)

4 โครงการปลูกจติส านึกเทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างอดุมการณ์รักชาติ
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยใ์ห้กบั
ประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัด
นครราชสีมา

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,830,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 569 
ขอ้ 09

(4/2.5/31)

LEMEL
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง 
ตามรอยพ่ออยู่อยา่งพอเพียง

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,697,630  อ าเภอ
ห้วยแถลง

ส านักปลัด หน้า 570 
ขอ้ 10

(4/2.5/32)

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอคง

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,800,000  อ าเภอคง ส านักปลัด หน้า 570 
ขอ้ 11

(4/2.5/33)

LEMEL
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

7 โครงการฝึกอบรมสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัประชาชนอ าเภอ
คงในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,450,000  อ าเภอคง ส านักปลัด หน้า 571 
ขอ้ 12

(4/2.5/34)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอบ้านเหล่ือม

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000  อ าเภอ
บ้านเหล่ือม

ส านักปลัด หน้า 571 
ขอ้ 13

(4/2.5/36)

LEMEL
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนอ าเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยนื

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,741,600  อ าเภอคง ส านักปลัด หน้า 572
ขอ้ 14

(4/2.5/25)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอวังน้ าเขยีว

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,200,000  อ าเภอ
วังน้ าเขยีว

ส านักปลัด หน้า 572
ขอ้ 15

(4/2.5/38)

LEMEL
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอเมืองนครราชสีมา

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,080,000  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 573 
ขอ้ 16

(4/2.5/39)

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนด้านการ
บริหารจดัการชุมชน อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,800,000  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 573 
ขอ้ 17

(4/2.5/40)
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ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอจกัราช

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000  อ าเภอจกัราช ส านักปลัด หน้า 574 
ขอ้ 18

(4/2.5/43)

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอเมืองยาง

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000  อ าเภอ
เมืองยาง

ส านักปลัด หน้า 574 
ขอ้ 19

(4/2.5/44)

LEMEL
Typewriter
๖๗






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่4  : ดา้นการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของ
ชุมชน อ าเภอชุมพวง

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000  อ าเภอชุมพวง ส านักปลัด หน้า 575 
ขอ้ 20

(4/2.5/35)

16 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชน ด้านการ
บริหารจดัการชุมชนต้นแบบ
อ าเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
1.ขออนุมัติด าเนินการ
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
3.ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,658,400  อ าเภอคง ส านักปลัด หน้า 580 
ขอ้ 31

(4/2.5/28)

25,257,630

16รวมโครงการ
รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๖๘






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7  : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรมประเพณ ี และกีฬา
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการจดังานฉลองวันแห่งชัย

ชนะของท้าวสุรนารี
จดักจิกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2563

15,000,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 597
ขอ้ 1

(7/2.6/3)

2 โครงการจดังานเทศกาลเที่ยว
พิมาย

1.จดักจิกรรมตลาดยอ้นยคุ 
(การตกแต่งสถานที)่
2.จดักจิกรรมแขง่ขนัเรือยาว
ประเพณี (การตกแต่งสถานที)่

1,500,000  อ าเภอพิมาย ส านักปลัด หน้า 598 
ขอ้ 2

(7/2.6/4)

3 โครงการจดัท าส่ือเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในเขตจงัหวัด
นครราชสีมา

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใน
เขตจงัหวัดนครราชสีมา

100,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 598 
ขอ้ 3

(7/2.6/35)

16,600,000

3

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

รวมโครงการ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๙






ผด.02

 1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่8  : ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
(บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการผลิตและเผยแพร่วารสาร

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

จดัท าเอกสารจ านวน 1,300 
เล่ม/เดือน รวมทั้งหมด 10 เดือน

1,000,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 208 
ขอ้ 02

(8/1.1/48)

2 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ขอ้มูลขา่วสาร ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด  นครราชสีมา 
ผ่านส่ือวิทยุ

จา้งเหมาผลิตรายการวิทยเุพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสาร อบจ.นม. ผ่านส่ือวิทย ุ
จ านวน 1 รายการ

300,000  จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านักปลัด หน้า 208
ขอ้ 03

(8/1.1/54)

1,300,000

2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
พ.ศ.2563

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับ
ที่

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๐



 
 

สํานักการชาง 
 
 

LEMEL
Typewriter
๗๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ขุดลอกคลองตาดอน บานโนน
ทอง หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม บานตาดอน 
หมูที่ 7 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กวาง 50 เมตร ยาว 235 
เมตร ลึก 7.00 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5  คิดเปนปริมาตร
ดินขุด 48,528 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 3 
ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บานตาดอน หมูที่
 7 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 750
ขอ 138
(เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1  

1/3.2/28)

    3,000,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๗๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.
นม.23101) บานศูนยกลาง-
บานโนนสําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
620 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,037,000 บานศูนยกลาง-บาน
โนนสําราญ อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 671
ขอ 001

(6/3.1/174)

2 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
19303) บานขามทะเลสอ-
บานโนน อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
855 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,840 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานขามทะเลสอ-
บานโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 672
ขอ 002

(6/3.1/147)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

3 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม. (19201) บาน
หนองกระโดน หมูที่ 5 ตําบล
บึงออ-บานหนองมวง หมูที่ 5 
ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,787,000 บานหนองกระโดน 
หมูที่ 5 ตําบลบึงออ-
บานหนองมวง หมูที่
 5 ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 672
ขอ 003

(6/3.1/198)

4 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
19005) บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง-บานโนนตาล หมู
ที่ 2 ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
278 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,224 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

885,000 บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง-บาน
โนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 673
ขอ 004

(6/3.1/149)

5 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
19204) บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ-บานโตนด หมูที่ 3
 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
875 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,250 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,328,000 บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ-บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 673
ขอ 005

(6/3.1/148)

LEMEL
Typewriter
๗๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

6 ซอมสรางถนนผิวจราจร 
Asphaltic Concrete โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สาย (อบจ.นม.
11202) ขามสะแกแสง –
บานโนนผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตรยาว 
750 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,250 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,100,000 ขามสะแกแสง –บาน
โนนผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 006

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/79)

7 ปรับปรุงถนนผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง 
หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร ถึง
บานง้ิว ตําบลโนนเมือง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,245 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,470 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานคูเมือง หมูที่ 2 
ตําบลเมืองเกษตร 
ถึงบานง้ิว ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 007

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/22)

LEMEL
Typewriter
๗๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

8 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต หมูที่ 1 
ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อม
บานหนองหัวฟาน เขต
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
575 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,875 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,300,000 หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หัวฟาน เชื่อม บาน
หนองหัวฟาน เขต
เทศบาลตําบลหนอง
หัวฟาน ตําบลหนอง
หัวฟาน อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 675
ขอ 008

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/25)

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (อบจ.นม.11201) 
สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
284 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,704 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,100,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง-บานหวย 
หมูที่ 5 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 675
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/78)

LEMEL
Typewriter
๗๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

10 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 สายบานโนนขาวตาก หมูที่ 9
 ตําบลเมืองนาท-บานโจด หมู
ที่ 7 ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,105 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโนนขาวตาก 
หมูที่ 9 ตําบลเมือง
นาท-บานโจด หมูที่ 
7 ตําบลหนองหัว
ฟาน อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 676
ขอ 010

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/12)

11 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรหินคลุก บานหนอง
โบสถ หมูที่ 7 ตําบลเมือง
เกษตร เชื่อมเขตติดตอ บาน
สระกรวด หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
875 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
555 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองโบสถ หมูที่
 7 ตําบลเมืองเกษตร
 เชื่อมเขตติดตอ 
บานสระกรวด หมูที่
 2 ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 677
ขอ 011

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/24)

LEMEL
Typewriter
๗๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

12 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
 จากบานหนองเสากี่ หมูที่ 5 
ตําบลเมืองคง เชื่อมตอ บาน
หมัน หมูที่ 1 ตําบลหนอง
มะนาว อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
385 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
302 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

300,000 บานหนองเสากี่ หมูที่
 5 ตําบลเมืองคง 
เชื่อมตอ บานหมัน 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
มะนาว อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 678
ขอ 012

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/28)

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนายสําไว ปอง
สนาม-  คลองยายหอม บาน
หนองบง หมูที่ 12 ตําบล
เมืองคง เชื่อม บานศรีนิมิตร
ตําบลดอนใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
760 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

497,000 บานนายสําไว ปอง
สนาม-  คลองยาย
หอม บานหนองบง 
หมูที่ 12 ตําบลเมือง
คง เชื่อม บานศรี
นิมิตร ตําบลดอน
ใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 678
ขอ 013

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/49)

LEMEL
Typewriter
๗๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

14 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ดอนทะบวง หมูที่ 11 ตําบล
เทพาลัย อําเภอคง จากโกรก
โพธิ์ ถึงเขต ตําบลโนนแดง
และตําบลดอนยาวใหญ 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
504 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานดอนทะบวง หมู
ที่ 11 ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง จากโกรก
โพธิ์ ถึงเขต ตําบล
โนนแดงและตําบล
ดอนยาวใหญ อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 679
ขอ 014

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/48)

15 บูรณะงานทางผิวจราจรหิน
คลุกใหเปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 
(เชื่อมเขต อบต.ตาจั่น อําเภอ
คง) หมูที่ 10 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
206 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
824 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 ถนนเทศบาล 17 
(เชื่อมเขต อบต.ตา
จั่น อําเภอคง) หมูที่ 
10 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 679
ขอ 015

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/37)

16 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
02101) บานมาบพิมาน - 
บานตลิ่งชัน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
782 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,474 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานมาบพิมาน - 
บานตลิ่งชัน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 680
ขอ 016

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/23)

LEMEL
Typewriter
๗๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

17 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
ไผ หมูที่ 4  ตําบลจระเขหิน 
เชื่อมบานซับหญาคา หมูที่ 14
 ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
554 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานไผ หมูที่ 4  
ตําบลจระเขหิน 
เชื่อมบานซับหญาคา
 หมูที่ 14 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 680
ขอ 017

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/462)

18 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
02305) บานหนองสะแก - 
บานหนองหินโคน อําเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
782 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,474 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองสะแก - 
บานหนองหินโคน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 681
ขอ 018

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/27)

19 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
02306) บานซับระวิง - บาน
บอลิง อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
687 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,496 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานซับระวิง - บาน
บอลิง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 681
ขอ 019

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/28)

LEMEL
Typewriter
๘๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

20 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) บานโนนทะยูง 
หมูที่ 11 ตําบลหนองขาม-
บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 
ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา (ชวงบาน
โนนทะยูง-บานหนองหญา
ปลอง)

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,750 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 30,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

11,557,000  บานโนนทะยูง หมูที่
 11 ตําบลหนอง
ขาม-บานหนองหญา
ปลอง หมูที่ 6 ตําบล
คลองเมือง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 682
ขอ 020

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/149)

21 กอสรางถนน คสล. สายแยก
โนนข้ีเหล็ก บานกรูด หมูที่ 8 
ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ  เชื่อมเขต บาน
ทองหลาง หมูที่ 4 ตําบล
ทองหลาง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
626 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,130 ตร.ม.ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,890,000  บานกรูด หมูที่ 8 
ตําบลชางทอง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  
เชื่อมเขต บาน
ทองหลาง หมูที่ 4 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 683
ขอ 021

(6/3.1/232)

LEMEL
Typewriter
๘๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนเสริม
ผิวหินคลุก บานโนนหมัน หมูที่
 9 - บานโตนด หมูที่ 10 
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ 
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
466 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ความลาดเอียด 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
240 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

306,400 บานโนนหมัน หมูที่ 
9 - บานโตนด หมูที่
 10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เชื่อมตอ 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 683
ขอ 022

(6/3.1/243)

23 กอสรางถนน คสล. สายตูม
นอย 5 หมูที่ 10 เทศบาล
ตําบลชุมพวง - อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 690 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 2,760 ตร.ม.ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 สายตูมนอย 5 หมูที่
 10 เทศบาลตําบล
ชุมพวง - อบต.ชุม
พวง ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 684
ขอ 023

(6/3.1/472)

24 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,170 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 25,360 ตร.ม.พรอม
ตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

8,998,400 บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 684
ขอ 024

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/47)

LEMEL
Typewriter
๘๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

25 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
08306) บานตะเคียนใหญ-
บานปราสาท อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,055 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา16,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,000,000 บานตะเคียนใหญ-
บานปราสาท อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 685
ขอ 025

(6/3.1/58)

26 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หวยจรเขรุงเรือง หมูที่ 18  
ตําบลหินดาด เชื่อมบานซับ
สนุน หมูที่ 23 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
345 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,760 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวยจรเขรุงเรือง
 หมูที่ 18  ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบานซับ
สนุน หมูที่ 23 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 685
ขอ 026

(6/3.1/629)

27 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
มะขามนอย หมูที่ 5 ตําบล
ดานนอก อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานสระขุด หมูที่ 14 
ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
532 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานมะขามนอย หมู
ที่ 5 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานสระขุด 
หมูที่ 14 ตําบล
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 686
ขอ 027

(6/3.1/678)

LEMEL
Typewriter
๘๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปู
หินคลุก) จากสระน้ํากลางหมู
ที่บาน บานดอนตะแบง หมูที่ 
6 ตําบลสระจรเข เชื่อม 
ตําบลหนองบัวละคร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
526 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานดอนตะแบง หมู
ที่ 6 ตําบลสระจรเข 
เชื่อม ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 687
ขอ 028

(6/3.1/665)

29 กอสรางถนนหินคลุก บานหัว
ทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อมบานหนอง
แดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
525 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหัวทํานบ หมูที่ 
8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เชื่อมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 688
ขอ 029

(6/3.1/652)

30 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองแดง หมูที่ 3 ตําบล
หนองไทร เชื่อมบานหัวทํานบ
 หมูที่ 8 ตําบลโนนเมืองพัฒนา
 อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
562 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
525 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองแดง หมูที่
 3 ตําบลหนองไทร 
เชื่อมบานหัวทํานบ 
หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 689
ขอ 030

(6/3.1/661)

LEMEL
Typewriter
๘๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

31 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
หนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 
ตําบลหนองกราด เชื่อมบาน
สุขสันต หมูที่ 14 เขต
เทศบาลตําบลหนองกราด
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
528 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองขุยคูเมือง 
หมูที่ 7 ตําบลหนอง
กราด เชื่อมบานสุข
สันต หมูที่ 14 เขต
เทศบาลตําบลหนอง
กราดอําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 690
ขอ 031

(6/3.1/683)

32 ซอมสรางถนนหินคลุก บานเท
วานิมิต หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลหนองกราด เชื่อมบาน
หนองขุยคูเมือง หมูที่ 7 อบต.
หนองกราด อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
526 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

502,000 บานเทวานิมิต หมูที่ 
16 เทศบาลตําบล
หนองกราด เชื่อม
บานหนองขุยคูเมือง 
หมูที่ 7 อบต.หนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 691
ขอ 032

(6/3.1/641)

LEMEL
Typewriter
๘๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

33 กอสรางถนนหินคลุก บานจะบู
 หมูที่ 9 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
525 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

501,000 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 691
ขอ 033

(6/3.1/638)

34 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
ศิลาทอง หมูที่ 10 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ
 เชื่อม บานวังโปง หมูที่ 6 
ตําบลบานเกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
486 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนนตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานศิลาทอง หมูที่ 
10 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม 
บานวังโปง หมูที่ 6 
ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด

สํานักการชาง หนา 692
ขอ 034

(6/3.1/264)

LEMEL
Typewriter
๘๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

35 กอสรางถนนยกคันดิน (สาย
หัวสระ-หนองกราด)  บานหัว
สระ หมูที่ 4 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม
 บานหนองกราด หมูที่ 3 
ตําบลหนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
1,060 เมตร ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 2,707 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหัวสระ หมูที่ 4 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานหนอง
กราด หมูที่ 3 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 693
ขอ 035

(6/3.1/265)

36 กอสรางถนน คสล. จากตลาด
นอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา
 เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
858 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 4,290 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 จากตลาดนอย หมูที่
 12 ชุมชนโนนเขวา 
เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต 
อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 693
ขอ 036

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/169)

LEMEL
Typewriter
๘๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

37 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จากบานดอนยาว
 หมูที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ 
เชื่อม บานหนองตาโล ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,450 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานดอนยาว หมูที่ 3
 ตําบลดอนยาวใหญ 
เชื่อม บานหนอง
ตาโล ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 694
ขอ 037

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/172)

38 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 3 บาน
โกรก ตําบลโนนตาเถร อําเภอ
โนนแดง หมูที่ 8 บานดอนวัว 
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
345 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,725 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักการชาง หนา 694
ขอ 038

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/171)

39 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต บานแก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน เชื่อม ตลาดนาบุญ 
ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

999,000 บานแก หมูที่ 3 
ตําบลวังหิน เชื่อม 
ตลาดนาบุญ ตําบล
โพนทอง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 695
ขอ 039

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/176)

LEMEL
Typewriter
๘๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนายสมพลไปบาน
นายวิโรจน ถึงถนนบึงแทน 
เชื่อม บานโนนมะเหลี่ยม 
ตําบลนางรํา อําเภอประทาย 
บานสําพะเนียง หมูที่ 7

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,680 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานนายสมพลไป
บานนายวิโรจน ถึง
ถนนบึงแทน เชื่อม 
บานโนนมะเหลี่ยม 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย บานสํา
พะเนียง หมูที่ 7

สํานักการชาง หนา 695
ขอ 040

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/175)

41 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล หมูที่ 6 บาน
หนองมวง ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง หมูที่ 5 บาน
ดอนตะหนิน ตําบลดอนตะ
หนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 775 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

491,000 หมูที่ 6 บานหนอง
มวง ตําบลโนนตาเถร
 อําเภอโนนแดง หมูที่
 5 บานดอนตะหนิน
 ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 696
ขอ 041

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/170)

LEMEL
Typewriter
๘๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

42 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
09304)บานมะคา - บาน
โตนด อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 515 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร รวม
ยาว 2,515 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 17,605 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

7,130,000 บานมะคา - บาน
โตนด อําเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 696
ขอ 042

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/64)

43 ซอมแซมถนนลาดยางเดิมโดย
การแอสฟลทติกคอนกรีต ทับ
ผิวเดิม (ชวงที่ 3) สายบาน
มะระ หมูที่ 3 ตําบลดอนชมพู
 ถึงบานเพิก ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
530 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,240 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

1,920,000 บานมะระ หมูที่ 3 
ตําบลดอนชมพู ถึง
บานเพิก ตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 697
ขอ 043

(6/3.1/491)

LEMEL
Typewriter
๙๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

44 กอสรางถนน คสล. บานศรีสุข
 หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เชื่อม ทต.ใหม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,670,000 บานศรีสุข หมูที่ 8 
ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เชื่อม
 ทต.ใหม อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 697
ขอ 044

(6/3.1/492)

45 กอสรางถนน คสล. บานดอน
ชมพู หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู 
เชื่อม บานดอนมวง ตําบลใหม
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
860 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,440 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนชมพู หมูที่ 
1 ตําบลดอนชมพู 
เชื่อม บานดอนมวง 
ตําบลใหม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 698
ขอ 045

(6/3.1/493)

46 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานมะคา หมู
ที่ 1 เทศบาลตําบลมะคา-
บานหวยใหญ หมูที่ 3 ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (ทต.มะคา 
ดําเนินการรวมกับ อบต.มะคา)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
511 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,066 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

1,270,000 บานมะคา หมูที่ 1 
เทศบาลตําบลมะคา-
บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 698
ขอ 046

(6/3.1/480)

LEMEL
Typewriter
๙๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

47 ซอมสรางถนนผิวจราจร 
Asphaltic concrete  โดยวิธี
 Pavement In-Place 
Recycling ถนนสายบานดอน
 หมูที่ 6 ตําบลจันอัด ถึง บาน
ดานคนคบ ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
672 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,032 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,980,000 บานดอน หมูที่ 6 
ตําบลจันอัด ถึง บาน
ดานคนคบ ตําบล
ดานคลา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 699
ขอ 047

(6/3.1/517)

48 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10305) บานโคง
กระพี้-บานคลา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,370,000 บานโคงกระพี้-บาน
คลา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 699
ขอ 048

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/70)

LEMEL
Typewriter
๙๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

49 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  (อบจ.นม.
10307)  บานหนองกระโดน
 - บานดานคนคบ อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 220 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 350 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 4,560 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,790,000 บานหนองกระโดน -
 บานดานคนคบ 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 700
ขอ 049

(6/3.1/72)

50 กอสรางถนน คสล. จากบาน
เกรา หมูที่ 11 ตําบลใหม 
เชื่อม บานโนนมะกอก ตําบล
ดอนหวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
665 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,325 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานเกรา หมูที่ 11 
ตําบลใหม เชื่อม บาน
โนนมะกอก ตําบล
ดอนหวาย อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 050

(6/3.1/484)

LEMEL
Typewriter
๙๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

51 กอสรางถนน คสล. บานใหม
ดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 440 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานใหมดอนเปลา 
หมูที่ 15 ตําบลใหม 
เชื่อมตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 051

(6/3.1/485)

52 กอสรางถนน คสล. สายบาน
หญาคาใต หมูที่ 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อม บานสระจันทร
 ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
860 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,440 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหญาคาใต หมูที่
 6 ตําบลธารปราสาท
 เชื่อม บานสระจันทร
 ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 702
ขอ 052

(6/3.1/487)

LEMEL
Typewriter
๙๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

53 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12205) บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดงนอย อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 430 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 3,525 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,374,000 บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 702
ขอ 053

(6/3.1/188)

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานดอนหัน หมูที่ 
8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานสามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนหัน หมูที่ 8
 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-บาน
สามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 054

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/279)

LEMEL
Typewriter
๙๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา 
(บานนางภควดี 
โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 055

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/274)

56 ซอมสรางถนนลาดยาง บาน
ออยชาง หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ เชื่อมตอ 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,980 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

1,000,000 บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 056

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/233)

57 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 2 - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

1,526,000 บานเพ็ดนอย หมูที่ 2
 - บานโคกเพ็ด หมูที่
 3 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 057

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/235)

LEMEL
Typewriter
๙๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

58 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
ตะไก หมูที่ 7 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
420 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,478,000 บานหนองตะไก หมูที่
 7 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง 
หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 705
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/718)

59 ซอมสรางถนนลาดยาง สาย
บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 
ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอ ถนน
ทางหลวง 202 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 360 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 3,960 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนฆาเสือ หมูที่
 9 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ ถนนทาง
หลวง 202 ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 706
ขอ 059

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/227)

LEMEL
Typewriter
๙๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

60 กอสรางถนนลาดยาง จาก
บานหนองเม็ก หมูที่ 9  ตําบล
ดานชาง ถึง บานนํ้าออม 
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
690 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,140 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองเม็ก หมูที่
 9 ตําบลดานชาง ถึง
 บานนํ้าออม ตําบล
บัวใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 706
ขอ 060

(6/3.1/704)

61 กอสรางถนนลาดยาง บาน
รกฟา หมูที่ 11 ตําบลดานชาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
ถนนลาดยางสี่แยก บานหนอง
ไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
820 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,100 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

2,000,000 บานรกฟา หมูที่ 11
 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ ถึง 
ถนนลาดยางสี่แยก 
บานหนองไฮ หมูที่ 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 707
ขอ 061

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/229)

LEMEL
Typewriter
๙๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

62 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายนา
นิคม-หนองหวาเอน จากบาน
หนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง บาน
สระไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง 
เชื่อม หมูที่ 10 บานหนองหวา
เอน ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.05 
เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 205 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 2,102 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,000,000 บานหนองเม็ก หมูที่
 9 ถึง บานสระไผ 
หมูที่ 4 ตําบลดาน
ชาง เชื่อม หมูที่ 10
 บานหนองหวาเอน 
ตําบลขุนทอง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 707
ขอ 062

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/238)

63 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12202) บานดอนคนทา-
บานโคกกลาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,663,000 บานดอนคนทา-บาน
โคกกลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 708
ขอ 063

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/81)

64 เสริมผิวทางถนนหินคลุกโดย
ทําผิวทางแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจงใหญ ถึงบาน
โสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,333,000 บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจงใหญ
 ถึงบานโสกรัง 
ตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 708
ขอ 064

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/208)

LEMEL
Typewriter
๙๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบานหนอง
ใหญ หมูที่ 4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึง บานหนองกุงนอย 
ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
304 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,824 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,200,000 บานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม
 ถึง บานหนองกุ
งนอย ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 709
ขอ 065

(6/3.1/284)

66 กอสรางถนน คสล. (สายบาน
หนองโจด-บานโนนตาลเสี้ยน) 
(คุมนอย) บานหนองโจด หมูที่
 9 ตําบลโคกกระเบ้ือง เชื่อม
เขต ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
241 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,205 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

800,000 บานหนองโจด หมูที่
 9 ตําบลโคก
กระเบื้อง เชื่อมเขต 
ตําบลวังโพธิ์ อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 709
ขอ 066

(6/3.1/295)

LEMEL
Typewriter
๑๐๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

67 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สาย 
นม.ถ 262-02 จากสายแยก 
บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวัง
โพธิ์  เชื่อม บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 1,389 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 9,723 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์  เชื่อม 
บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 710
ขอ 067

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/244)

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองหาง หมูที่ 9 
ไปศาลาแดง ตําบลโนนเพ็ด 
เชื่อม บานโกรกหิน ตําบลหัน
หวยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
740 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,700 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

2,180,000 บานหนองหาง หมูที่
 9 ไปศาลาแดง 
ตําบลโนนเพ็ด เชื่อม
 บานโกรกหิน ตําบล
หันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 711
ขอ 068

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/272)

LEMEL
Typewriter
๑๐๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเพ็ดนอย หมูที่ 3 
ตําบลหันหวยทราย อําเภอ
ประทาย เชื่อม บานหัวนาคํา 
หมูที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
740 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 3,700 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานเพ็ดนอย หมูที่ 3
 ตําบลหันหวยทราย 
อําเภอประทาย เชื่อม
 บานหัวนาคํา หมูที่ 
4 ตําบลหนองตาด
ใหญ อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 711
ขอ 069

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/258)

70 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตบานหนองชองแมว
 หมูที่ 2 ตําบลหันหวยทราย 
เชื่อม บานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 9 ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
537 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,759 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 บานหนองชองแมว 
หมูที่ 2 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม 
บานหนองพลวงนอย
 หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 712
ขอ 070

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/253)

71 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13202) บานหนองมวงใหญ
 - บานหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
272 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,176 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองมวงใหญ -
 บานหนองกุง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 712
ขอ 071

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/88)

LEMEL
Typewriter
๑๐๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

72 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14305) บานลําซอ - บาน
โคกสมอ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานลําซอ - บาน
โคกสมอ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 713
ขอ 072

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/98)

73 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14203) บานโคกศิลา - บาน
หัน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
998 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,988 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานโคกศิลา - บาน
หัน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 713
ขอ 073

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/96)

74 กอสรางถนนลาดยาง บานแปะ
 หมูที่ 13 ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมทางหลวง
แผนดินหมายเลข 24 ตําบล
หนองตะไก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,995 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,970 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานแปะ หมูที่ 13 
ตําบลตะคุ อําเภอปก
ธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข 24 ตําบล
หนองตะไก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 714
ขอ 074

(6/3.1/761)

LEMEL
Typewriter
๑๐๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

75 กอสรางถนนลาดยาง บาน
โกรกหวา หมูที่ 11  ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย เชื่อม 
บานหนองแปลน หมูที่ 11 
ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,950,000 บานโกรกหวา หมูที่ 
11  ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย เชื่อม
 บานหนองแปลน 
หมูที่ 11 ตําบลทา
ลาดขาว อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 714
ขอ 075

(6/3.1/736)

76 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติก บานนกออก หมูที่ 10 
ตําบลนกออกเชื่อมสี่แยกปอม
ตํารวจ บานนางเหริญ หมูที่ 6
 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักการชาง หนา 715
ขอ 076

(6/3.1/732)

77 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14308) บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,400,000 บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 715
ขอ 077

(6/3.1/101)

LEMEL
Typewriter
๑๐๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

78 กอสรางถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม 
บานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,600,000 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
เชื่อม บานไมเสี่ยว 
หมูที่ 9 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 716
ขอ 078

(6/3.1/739)

79 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21112)  บานโปงไทร-บาน
ซับสําราญ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,696,000 บานโปงไทร-บานซับ
สําราญ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 716
ขอ 079

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/165)

80 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21111)  บานนา-บานขนง
พระเหนือ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,023,000 บานนา-บานขนงพระ
เหนือ อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 717
ขอ 080

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/164)

81 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21109) บานหนองไทร-บาน
วังไทร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,628 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,768 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,556,000 บานหนองไทร-บาน
วังไทร อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 717
ขอ 081

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/162)

LEMEL
Typewriter
๑๐๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

82 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21205) บานขนงพระกลาง-
บานโปงกระสัง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,300 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,599,000 บานขนงพระกลาง-
บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 718
ขอ 082

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/159)

83 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21110) บานทรัพยเศรษฐ-ี
บานกุดโงง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
750 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,517,000 บานทรัพยเศรษฐ-ี
บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 718
ขอ 083

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/163)

84 กอสรางถนนลาดยาง Cape 
Seal บานโคกสุวรรณ หมูที่ 1
 ตําบลมาบกราด เชื่อม บาน
เต็งเตี้ย หมูที่ 12 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

460,000 บานโคกสุวรรณ หมูที่
 1 ตําบลมาบกราด 
เชื่อม บานเต็งเตี้ย 
หมูที่ 12 ตําบลทัพ
รั้ง อําเภอพระทองคํา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 084

(6/3.1/297)

LEMEL
Typewriter
๑๐๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

85 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15308) บานทาหลวง-บาน
กลวย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,180 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,900 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานทาหลวง-บาน
กลวย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 085

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/113)

86 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตําแย หมูที่ 3 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 875 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานตําแย หมูที่ 3 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ 
เชื่อม บานสัมฤทธิ์ 
หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 720
ขอ 086

(6/3.1/789)

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 631 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

2,000,000 บานโนนเสว หมูที่ 
11 ตําบลกระเบ้ือง
ใหญ เชื่อม บานซาด
 หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 087

(6/3.1/790)

LEMEL
Typewriter
๑๐๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

88 กอสรางถนน คสล. บานโนน
ตูม ตําบลธารละหลอด เชื่อม 
บานหนองโสน หมูที่ 11 
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,145 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 5,725 ตร.ม. ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

3,500,000 บานโนนตูม ตําบล
ธารละหลอด เชื่อม 
บานหนองโสน หมูที่
 11 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 088

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/800)

89 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15206) บานเมืองที-บาน
ธารละหลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,760,000 บานเมืองที-บานธาร
ละหลอด อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 089

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/111)

LEMEL
Typewriter
๑๐๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

90 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15101) สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 320 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 7,360 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 090

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/106)

91 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15307) บานวังหิน-บาน
ทองหลาง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 806 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,448 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,740,000 บานวังหิน-บาน
ทองหลาง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 091

(6/3.1/112)

92 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01209) บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,464 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,784 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

5,200,000 บานพะเนาว-บาน
โตนด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 092

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/9)

LEMEL
Typewriter
๑๐๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

93 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2-
บานยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,215 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,505 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,099,000 สายแยก ทล.2-บาน
ยองแยง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 093

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/18)

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานหนอง
ออก ตําบลจอหอ ถึงบานหัว
สระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
642 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,568 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมงาน
วางทอลอด จํานวน 1 จุด ขนาด
ทอลอด 1.00 เมตร ระยะทาง 
12.00 เมตร 

1,580,000 หมูที่ 10 บานหนอง
ออก ตําบลจอหอ ถึง
บานหัวสระ หมูที่ 5 
ตําบลโคกสูง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 094

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/340)

95 กอสรางถนน คสล. บายพาส 
หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 10 บานยุง 
หมูที่ 1 เชื่อมตอระหวาง
ตําบลบานโพธิ์ กับตําบลตลาด
 อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
330 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,650 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บายพาส หมูที่ 1 ถึง
หมูที่ 10 บานยุง 
หมูที่ 1 เชื่อมตอ
ระหวางตําบลบาน
โพธิ์ กับตําบลตลาด 
อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 725
ขอ 095

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/353)

LEMEL
Typewriter
๑๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

96 กอสรางถนน คสล. เลียบลํา
ตะคองฝงทิศใต จากบานกระ
ทอน หมูที่ 8 ถึงบานหัวชาง 
หมูที่ 1 ตําบลมะเริง เชื่อม 
บานทากระสังข หมูที่ 8ตําบล
หัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 795 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 191 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่3) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 477 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,138 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,500,000 บานกระทอน หมูที่ 
8 ถึงบานหัวชาง หมู
ที่ 1 ตําบลมะเริง 
เชื่อม บานทากระ
สังข หมูที่ 8ตําบล
หัวทะเล อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 096

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/327)

97 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 23 หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด เชื่อม ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
925 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,550 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,506,000 บริเวณถนนเทศบาล
 23 หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด เชื่อม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 097

(6/3.1/851)

LEMEL
Typewriter
๑๑๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

98 กอสรางถนน คสล. สายบาน
โนนเพชร หมูที่ 3 ตําบล
ละหานปลาคาว - บานโนนละ
กอ หมูที่ 1 ตําบลกระเบ้ือง
นอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
692 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,460 ตร.ม. ไหลทางดินถมขาง
ละ 0.20 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,999,000 บานโนนเพชร หมูที่ 
3 ตําบลละหานปลา
คาว - บานโนนละกอ
 หมูที่ 1 ตําบล
กระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 098

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/354)

99 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
27302) บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
841 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,046 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,117,000 บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 099

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/185)

100 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 
บานปอแดง ตําบลชองแมว 
เชื่อม บานหัวขัว หมูที่ 2 
ตําบลบานยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางดินถมบด
อัดแนนขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,992,000 หมูที่ 10 บานปอ
แดง ตําบลชองแมว 
เชื่อม บานหัวขัว หมู
ที่ 2 ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 100

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/356)

LEMEL
Typewriter
๑๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบานยาง อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บานคอ 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางดินถมบด
อัดแนนขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,992,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
บานคอ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 101

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/367)

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานออ หมูที่ 13  
 ตําบลบานยาง เชื่อม ตําบล
ชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
675 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,375 ตร.ม. ไหลทางดินถมบด
อัดแนนขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,920,000 บานออ หมูที่ 13 
ตําบลบานยาง เชื่อม
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 102

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/366)

LEMEL
Typewriter
๑๑๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

103 กอสรางถนน คสล. บานใหม
สามัคคี หมูที่ 15 ตําบลชอง
แมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อม
 บานหนองโก หมูที่ 18 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,750 ตร.ม. ไหลทาง
ดินถมบดอัดแนนขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

995,000 บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 15 ตําบลชองแมว
 อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อม บานหนองโก 
หมูที่ 18 ตําบลโนน
รัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 730
ขอ 103

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/364)

104 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
ทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังน้ํา
เขียว เชื่อม บานยุปอีปูน หมูที่
 4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 945 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,670 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานคลองทุเรียน 
หมูที่ 6 ตําบลวังน้ํา
เขียว เชื่อม บานยุป
อีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 104

(6/3.1/421)

LEMEL
Typewriter
๑๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

105 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานอุบล
พัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - บานวัง
ขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,190 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,140 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานอุบลพัฒนา หมูที่
 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - 
บานวังขอน หมูที่ 14
 ตําบลระเริง อําเภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 105

(6/3.1/425)

106 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
บงพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว เชื่อม บานโคกสันติสุข
 หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี
 อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,285 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,710 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,800,000 บานคลองบงพัฒนา 
หมูที่ 16 ตําบลวังน้ํา
เขียว เชื่อม บานโคก
สันติสุข หมูที่ 9 
เชื่อมเขต ตําบลวังหมี
 อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 106

(6/3.1/423)

LEMEL
Typewriter
๑๑๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

107 กอสรางถนน คสล.บานกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7
 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,290 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

791,000 บานกุดเตางับ หมูที่ 
3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัย
พัฒนา หมูที่ 7 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/813)

108 กอสรางถนน คสล.สายทาง
เชื่อมระหวางบานหนองรี  หมู
ที่ 3 (ซ.ฟารมไก) ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อม บานกุดเตางับ หมูที่ 3 
ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
487 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,435 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานหนองรี หมูที่ 3 
(ซ.ฟารมไก) ตําบลสี
คิ้ว เชื่อม บานกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 108

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/402)

109 กอสรางถนน คสล. บานโนน
สระ หมูที่ 15 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อม บานหนองไทร
 หมูที่ 3 ตําบลหนองนํ้าใส 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
815 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนสระ หมูที่ 
15 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อม บานหนอง
ไทร หมูที่ 3 ตําบล
หนองนํ้าใส อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 109

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/829)

LEMEL
Typewriter
๑๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหันสามัคคี หมูที่ 4
 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บานหลุมปูน หมูที่ 10 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
824 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานหลุมปูน หมูที่ 
10 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 110

(6/3.1/844)

111 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองไผ หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อม บานไทรงาม 
หมูที่ 2 ตําบลหนองนํ้าใส 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
683 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,098 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,735,000 บานหนองไผ หมูที่ 1
 ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อม บานไทรงาม 
หมูที่ 2 ตําบลหนอง
น้ําใส อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 111

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/811)

112 กอสรางถนน คสล. บานวะยาว
 หมูที่ 4 ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมคุมบานโคก บานหนอง
แวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
815 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานวะยาว หมูที่ 4 
ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมคุมบานโคก 
บานหนองแวง หมูที่
 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 735
ขอ 112

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/404)

LEMEL
Typewriter
๑๑๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

113 กอสรางถนนลาดยาง สาย หมู
ที่ 4 บานสุมทุม ตําบลหนอง
บัวนอย เชื่อม หมูที่ 3 บาน
ศรีษะกระบือ ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,037 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,222 ตร.ม. พรอม
วางทอระบายน้ํา ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,474,000 หมูที่ 4 บานสุมทุม 
ตําบลหนองบัวนอย 
เชื่อม หมูที่ 3 บาน
ศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 735
ขอ 113

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/401)

114 กอสรางถนนหินคลุก บานวัง
โรงใหญ หมูที่ 7 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บาน
นาตาหน ตําบลหินดาดอําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,158 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 596 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนนตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานวังโรงใหญ หมูที่
 7 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานนาตาหน ตําบล
หินดาดอําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 736
ขอ 114

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/409)

115 กอสรางถนนหินคลุก สาย 
ทช.นม.3044 บานหนองไทร
 หมูที่ 5 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมแยก ทช.นม.4059 บาน
โคกเพชร หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 597 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนนตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองไทร หมูที่
 5 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมแยก ทช.นม.
4059 บานโคกเพชร
 หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 115

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/831)

LEMEL
Typewriter
๑๑๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

116 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางบานหนองเกตุ หมูที่ 4
 ตําบลหนองน้ําใส ไปบาน
มะคางาม หมูที่ 4 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
815 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองเกตุ หมูที่ 
4 ตําบลหนองนํ้าใส 
ไปบานมะคางาม หมู
ที่ 4 ตําบลคลองไผ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 116

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/411)

117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง บานสุข
สําราญ หมูที่ 10 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
137 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
822 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง
 บานสุขสําราญ หมูที่
 10 ตําบลดอนเมือง
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 738
ขอ 117

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/407)

118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปางละกอ  หมู
ที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง บาน
ลาดอุดม หมูที่ 16 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
137 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
822 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานปางละกอ  หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง
 บานลาดอุดม หมูที่ 
16 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 738
ขอ 118

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/408)

LEMEL
Typewriter
๑๑๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

119 กอสรางถนน คสล. บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 ตําบลลาด
บัวขาว เชื่อม บานหนองจอก 
หมูที่ 5 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
815 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานซับตะเคียน หมูที่
 13 ตําบลลาดบัว
ขาว เชื่อม บาน
หนองจอก หมูที่ 5 
ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 739
ขอ 119

(6/3.1/819)

120 กอสรางถนน คสล. บานคลอง
ตะแบก หมูที่ 5 ตําบลลาดบัว
ขาว เชื่อม บานกุดชะนวน หมู
ที่ 4 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
815 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานคลองตะแบก 
หมูที่ 5 ตําบลลาด
บัวขาว เชื่อม บาน
กุดชะนวน หมูที่ 4 
ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 739
ขอ 120

(6/3.1/850)

121 กอสรางถนน คสล. บานโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อม บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
273 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,638 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000  บานโศกรวก หมูที่ 7
 ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อม บานหนองแวง
 หมูที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 121

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/827)

LEMEL
Typewriter
๑๒๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

122 ซอมสรางถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายบานหวยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมถนน
ทางหลวงหมายเลข 201 
ตําบลหนองบัวนอย อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมถนนทางหลวง
หมายเลข 201 
ตําบลหนองบัวนอย 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 122

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/410)

123 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองสองหองผานพนัง หมูที่ 
10 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม 
ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 598 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองสองหอง
ผานพนัง หมูที่ 10 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อม ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 741
ขอ 123

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/812)

LEMEL
Typewriter
๑๒๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

124 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
หนองข้ีเถา ชุมชนอีสานเขียว 
บานแผนดินธรรม หมูที่ 16 
เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บานซับตะเคียน หมูที่ 
13 ตําบลลาดบัวขาว (อบต) 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
652 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 609 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองข้ีเถา 
ชุมชนอีสานเขียว 
บานแผนดินธรรม 
หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 741
ขอ 124

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/820)

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม บานหวย
ลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
137 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
822 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม
 บานหวยลุง หมูที่ 2
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 742
ขอ 125

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/821)

LEMEL
Typewriter
๑๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

126 กอสรางถนนหินคลุก บานโนน
ประดู หมูที่ 3 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บาน
คายทะยิง หมูที่ 6 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
597 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนประดู หมูที่
 3 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานคายทะยิง หมูที่
 6 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 743
ขอ 126

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/830)

127 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
20304) บานหนองนํ้าใส-
บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
422 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,532 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองนํ้าใส-บาน
สงาพัฒนา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 744
ขอ 127

(6/3.1/152)

128 กอสรางถนน คสล. จากบาน
หนองโบสถ หมูที่ 12 ตําบลวัง
โรงใหญ เชื่อมบานวังโรงนอย 
หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
137 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 822 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองโบสถ หมูที่
 12 ตําบลวังโรงใหญ
 เชื่อมบานวังโรงนอย
 หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 744
ขอ 128

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/422)

LEMEL
Typewriter
๑๒๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

129 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12206) บานตาลาด-บาน
หนองอายแหนบ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
580 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,892,000 บานตาลาด-บาน
หนองอายแหนบ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 745
ขอ 126

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/84)

130 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
จะบก หมูที่ 3 ตําบลหนอง
ตาดใหญ เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

7,108,000 บานหนองจะบก หมู
ที่ 3 ตําบลหนองตาด
ใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 745
ขอ 130

(6/3.1/319)

131 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18202) บานตะคองหลง-
บานโสกแจง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,580 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,480 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000  บานตะคองหลง-
บานโสกแจง อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 131

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/133)

LEMEL
Typewriter
๑๒๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

132 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18009) สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก-บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,560 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,000,000 บานกุดจิก-บานนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 132

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/140)

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บานหนองหลัก
ศิลา ตําบลเสิงสาง เชื่อม บาน
บอลิง หมูที่ 10 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
5,150 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

3,300,000 หมูที่ 5 บานหนอง
หลักศิลา ตําบลเสิง
สาง เชื่อม บานบอลิง
 หมูที่ 10 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 747
ขอ 133

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/428)

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเตาเหล็ก หมูที่
 4 ตําบลกุดโบสถ เชื่อม บาน
สระตะเคียน หมูที่ 1 ตําบล
สระตะเคียน อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา (ตอจาก 
คสล.เดิม)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,469 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
8,814 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

5,637,000 บานโคกเตาเหล็ก 
หมูที่ 4 ตําบลกุด
โบสถ เชื่อม บาน
สระตะเคียน หมูที่ 1
 ตําบลสระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 747
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/434)

LEMEL
Typewriter
๑๒๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

135 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
22302) บานซับตะครอ-
บานหัวทํานบ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 600 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 
11,800 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

5,106,000 บานซับตะครอ-บาน
หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 748
ขอ 135

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/170)

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนฤาษี หมูที่ 12 
ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมตอ
ทางหลวงชนบท นม.3041 
บานทับสวาย หมูที่ 1 ตําบล
ทับสวาย อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,006 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 5,030 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานโนนฤาษี หมูที่ 
12 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อมตอ
ทางหลวงชนบท นม.
3041 บานทับสวาย
 หมูที่ 1 ตําบลทับ
สวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 136

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/443)

LEMEL
Typewriter
๑๒๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 4,984 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 3
 ตําบลเมืองพลับพลา
 เชื่อม บานตาดอน 
หมูที่ 7 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 137

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/442)

138 กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบานชลประทาน
 หมูที่ 14 ตําบลกลางดง 
เชื่อม บานธารมงคล ตําบล
หนองนํ้าแดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,313 เมตร หรือพื้นที่กอสราง
รวมไมนอยกวา 13,878 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,000,000 บานชลประทาน หมู
ที่ 14 ตําบลกลางดง 
เชื่อม บานธารมงคล 
ตําบลหนองนํ้าแดง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 750
ขอ 139

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/275)

139 ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอส
ฟลทติกคอนกรีต) ถนนสาย 
กม.9 ธนะรัชตผานศึก - วชิรา
ฯ (สายขางวัดถ้ําเขาวง) บาน
หนองนํ้าแดง หมูที่ 1 ตําบล
หนองนํ้าแดง เชื่อม ตําบล
กลางดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,375 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,250 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานหนองนํ้าแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อม ตําบล
กลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 751
ขอ 140

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/276)

LEMEL
Typewriter
๑๒๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

140 กอสรางถนนลาดยาง บานภู
ไทพัฒนา หมูที่ 14  ตําบลวัง
ไทร เชื่อม บานซับยาง หมูที่ 
11 ตําบลหนองสาหราย 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
595 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,570 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,300,000 บานภูไทพัฒนา หมูที่
 14  ตําบลวังไทร 
เชื่อม บานซับยาง 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองสาหราย 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 751
ขอ 141

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/277)

141 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
ซับสวอง หมูที่ 6 ตําบลขนง
พระ เชื่อม ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,625 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,100,000 บานซับสวอง หมูที่ 6
 ตําบลขนงพระ เชื่อม
 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 142

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/278)

142 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานขนงพระ
ใต หมูที่ 2 ตําบลขนงพระ 
เชื่อม ตําบลหนองนํ้าแดง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
880 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,610,000 บานขนงพระใต หมูที่
 2 ตําบลขนงพระ 
เชื่อม ตําบลหนองนํ้า
แดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 143

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/279)

LEMEL
Typewriter
๑๒๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

143 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (อบจ.นม.01312) 
บานวัดเลียบ - บานพุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
1,855 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
14,840 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

8,371,000 บานวัดเลียบ - บาน
พุดซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/12)

144 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01204) บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,660 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,617,000 บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 145

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/4)

145 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
26203) บานชุมชนพัฒนา -
 บานหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,140 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 41,120 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

16,712,000 บานชุมชนพัฒนา - 
บานหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 754
ขอ 146

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/183)

LEMEL
Typewriter
๑๒๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

146 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15205) (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) สาย
เมนที่ 5 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 10,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 754
ขอ 147

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/110)

147 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.
15102) สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 567 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,402 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 148

(6/3.1/107)

148 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01203) บานหนองตะคอง -
 บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
530 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,240 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 149

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/3)

LEMEL
Typewriter
๑๓๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

149 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01205) บานหนองพลวง
ใหญ - บานหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,040 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,193,000 บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 756
ขอ 150

(6/3.1/5)

150 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01207) บานโพธิ์เตี้ย - บาน
พลกรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,220 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,320 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,990,000 บานโพธิ์เตี้ย - บาน
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 756
ขอ 151

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/7)

151 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01313) บานหนองออก - 
บานหัวสระ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
290 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,030 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

816,000 บานหนองออก - 
บานหัวสระ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 757
ขอ 152

(6/3.1/13)

LEMEL
Typewriter
๑๓๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

152 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,067,000 บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 757
ขอ 153

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/15)

153 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01316) บานยองแยง - วัด
พนมวัน อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
365 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,190 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

889,000 บานยองแยง - วัด
พนมวัน อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 758
ขอ 154

(6/3.1/16)

154 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01223) บานเสาหงษ - บาน
นากลาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,192 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,344 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,040,000 บานเสาหงษ - บาน
นากลาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 758
ขอ 155

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/22)

LEMEL
Typewriter
๑๓๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

155 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
02204) บานสระวานพระยา
 - บานหัวทํานบ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
595 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,760 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานสระวานพระยา -
 บานหัวทํานบ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 759
ขอ 156

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/26)

156 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
04305) โครงการศึกษา
ทดลองแกปญหาดินเค็ม 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
305 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,830 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

800,000 โครงการศึกษา
ทดลองแกปญหาดิน
เค็ม อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 759
ขอ 157

(6/3.1/35)

157 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
04306) บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,360 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 760
ขอ 158

(6/3.1/36)

LEMEL
Typewriter
๑๓๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

158 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
04307) บานตากิ่ม - บาน
ดอนทะแยง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,360 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานตากิ่ม - บาน
ดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 760
ขอ 159

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/37)

159 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
04308) บานง้ิว - บานโนน
แดง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานง้ิว - บานโนน
แดง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 761
ขอ 160

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/38)

160 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
04309) เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 761
ขอ 161

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/39)

LEMEL
Typewriter
๑๓๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

161 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
360 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโคกวังวน - บาน
ขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 162

(6/3.1/46)

162 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07306) แยกทางหลวง 
2017 - บานหนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 แยกทางหลวง 
2017 - บานหนอง
ทองคํา  อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 163

(6/3.1/50)

163 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07207) ทางหลวงหมายเลข
 224 - บานคลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
323 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,938 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

786,600 ทางหลวงหมายเลข 
224 - บานคลอง
กลาง อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 164

(6/3.1/51)

LEMEL
Typewriter
๑๓๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

164 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
08305) บานหวย - บาน
หนองบัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
310 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,480 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 165

(6/3.1/57)

165 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12204) หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 764
ขอ 166

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/83)

166 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13304) บานไรออย - บาน
หันหวยทราย  อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
340 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,040 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

900,000 บานไรออย - บาน
หันหวยทราย  
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 764
ขอ 167

(6/3.1/90)

167 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13305) บานทุงมน - บาน
สําโรง อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
261 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,827 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

664,000 บานทุงมน - บาน
สําโรง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 765
ขอ 168

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/91)

LEMEL
Typewriter
๑๓๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

168 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13306) บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
340 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,040 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

900,000 บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 765
ขอ 169

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/92)

169 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13307) บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
620 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,340 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 766
ขอ 170

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/93)

170 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15204) บานหนองปรือ - 
บานดงใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,225 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 7,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองปรือ - 
บานดงใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 766
ขอ 171

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/109)

171 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17308) บานลิ้นฟา - บาน
ทาสวนยา อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
375 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม
นอยกวา 2,250 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานลิ้นฟา - บานทา
สวนยา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 172

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/129)

LEMEL
Typewriter
๑๓๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

172 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17309) บานหนองหวา - 
บานหนองขาม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม
นอยกวา 2,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 173

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/130)

173 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17210) บานขุนละคร - 
บานหนองออ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,600,000 บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/131)

174 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
20305) บานสีคิ้ว - บานหัน
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานสีคิ้ว - บานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 175

(6/3.1/153)

LEMEL
Typewriter
๑๓๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

175 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21301) บานคลองยาง - 
บานคลองมวง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
445 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

900,000 บานคลองยาง - บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 176

(6/3.1/155)

176 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
23203) บานนาแค  - บาน
หนองขามดี อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,240 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานนาแค  - บาน
หนองขามดี อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 177

(6/3.1/176)

177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
32202) บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตรยาว 
2,370 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา18,960 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานโนนหมัน  - 
บานมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 770
ขอ 178

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/192)

   378,062,400

177
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๓๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 คาจางเหมาการสํารวจโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเชน คาจางนายชาง
สํารวจหัวหนา คาจางชางสํารวจ คาจาง
ผูชวย นายชางสํารวจ คาจางคนงาน 
และคาจางเหมารถ

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 603 
ขอ 5

(8/3.1/13)

2 โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฐานขอมูลทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS) ดานผังเมือง

คาใชจายดําเนินโครงการจัดทํา 
ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลทาง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ดานผัง
เมือง 

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 605 
ขอ 2

(8/3.1/3)

3 โครงการวางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผัง
เมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน
 เพื่อพัฒนาทองถ่ินในจังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการวางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน และการพัฒนา
พื้นที่เปาหมายงานพัฒนาสภาพแวดลอม
และการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนไปตามมาตรการผังเมือง

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 606
ขอ 4

(8/3.1/4)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดู
งานดานผังเมืองและที่เก่ียวของ 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาและรองรับภารกิจ
การถายโอนงานดานผังเมือง

คาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ดาน
ผังเมืองและที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและ
รองรับภารกิจการถายโอนงานดานผัง
เมือง

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 607
ขอ 5

(8/3.1/5)

5 กอสรางอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาแหงใหม

กอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาแหงใหม  และ
สวนประกอบอื่นๆ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

108,816,232 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 671 
ขอ 1

(8/3.1/16)

  112,316,232

5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๔๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการฝกอบรมการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน แกบุคลากร ครู
และนักเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตน แกบุคลากรครู
และนักเรียน ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดดังนี้
1.เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา มีความ
ตระหนักถึงการปองกันและเกิดอัคคีภัย
เบื้องตน
2.เพื่อใหลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน
3.เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทในการ
ชวยกันระมัดระวังการเกิดเหตุอัคคีภัย
โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ 
ฯลฯ

929,950 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 581
ขอ 32

(9/2.5/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัย
และซอมอพยพหนีไฟในภาวะ
ฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 แหง

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
การระงับยังยั้งอัคคีภัย และการ
ซอมอพยพหนีไฟเบื้องตนใหกับ
บุคลากรครูและนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
จํานวน 6 รุน รวมทั้งสิ้น  610 
คนโดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

861,200 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 585
ขอ 36 

(9/2.5/6)

LEMEL
Typewriter
๑๔๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสําหรับผูนํา
หมูบาน ผูนําชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 180 คน และเจาหนาที่ 
โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขปเชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

224,200 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 586
ขอ 37 

(9/2.5/8)

LEMEL
Typewriter
๑๔๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการรณรงคสนับสนุนและ
สงเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน
- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ความสะดวกและความปลอดภัย
ดานจราจร เชน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร เสื้อสะทอนแสงไฟฉาย
และอื่นๆ ใหกับหนวยราชการใน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการ เผยแพร รณรงค
และประชาสัมพันธการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน ชวง
เทศกาลสําคัญในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 588
ขอ 39 

(9/2.5/4)

LEMEL
Typewriter
๑๔๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
เพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ
- จัดอบรมใหความรู เพิ่มทักษะ
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใหกับผูปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร 
อปพร. มูลนิธ ิประชาชน ใน
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 589
ขอ 40 

(9/2.5/3)

    8,015,350

5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๔๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริม สนับสนุนและ
สรางความรวมมือกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ

 คาใชจายตามโครงการอบรม/
สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน สราง
ความรูความเขาใจ ใหแกประชาชน
ในพื้นที่และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปาหมาย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 333 แหง ทั้ง 32 
อําเภอ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 559
ขอ 1 

(10/2.4/1)

2 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการจัดอบรม 
สรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 
ลดปริมาณขยะใหแกโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 

700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 560
ขอ 2 

(10/2.4/2)

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

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๔๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ธ.ค. ม.ค.

3 โครงการสงเสริม สนับสนุน 
และสรางชุมชนนํารองและ
ตนแบบในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
และสรางชุมชน
นํารองและตนแบบในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา
-จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3 Rsใหแกชุมชน/แกนนํา
ชุมชน/อถล.ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํารอง
-สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณสาธิตถังคัด
แยกขยะ ปายประชาสัมพันธ ตลอดจน
จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนและอุปกรณ
สาธิตตางๆ ที่เกี่ยวของ
-จัดกิจกรรมนิทรรศการ เผยแพร
ประชาสัมพันธ ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 561
ขอ 3 

(10/2.4/4)

LEMEL
Typewriter
๑๔๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ธ.ค. ม.ค.

4 โครงการจัดตั้ง สงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดโรงเรียน
ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

คาใชจายตามโครงการจัดตั้ง
สนับสนุนใหเกิดโรงเรียนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
-จัดอบรม สนับสนุนองคความรู การ
คัดแยกขยะอยางถูกวิธีใหแก
โรงเรียนตนแบบฯ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 562
ขอ 4 

(10/2.4/5)

LEMEL
Typewriter
๑๔๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ธ.ค. ม.ค.

5 โครงการวาจางที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทํา
ถนน นวัตกรรมจากขยะ

คาใชจายตามโครงการวาจางที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยและสาธิตการจัดทําถนน 
นวัตกรรมจากขยะ
-วาจางที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัย
โครงการจัดทําถนนนวัตกรรมจากขยะ
และสาธิตการจัดทําถนน นวัตกรรมจาก
ขยะ เพื่อเปนตนแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ระยะทางอยางนอย 500 เมตร รวมทั้ง
ทําการจัดงานเผยแพรประชาสัมพันธผล
การศึกษาวิจัย ใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางๆ ทั่วไป

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 563
ขอ -

(10/2.4/6)

    6,700,000

5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๕๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean 
City)

คาใชจายตามโครงการจัดอบรม
การดําเนินกิจกรรม 5 ส. ใหแก
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
 - จัดกิจกรรมรณรงคโครงการ
โคราชเมืองสะอาดและจัดทํา
เอกสารเผยแพร 5 ส. สําหรับ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
 - จัดประกวดหนวยงานดีเดน 
5 ส. ตามโครงการโคราชเมือง
สะอาด
 - จัดกิจกรรมรณรงคของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และขนสงของเสีย
อันตรายไปกําจัดใหถูกหลักวิชาการ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 582
ขอ 33 

(10/2.5/5)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

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

LEMEL
Typewriter
๑๕๑



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.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและใหความรวมมือกับ
สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน เพื่อปองกันและ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการรณรงค/
สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจกรรมการ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
เชน น้ําเสีย การจัดการขยะมูล
ฝอย คุณภาพอากาศ การอนุรักษ
แมน้ําลําคลอง ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมรณรงคและรวบรวม
ขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาไปกําจัดอยาง
ถูกหลักวิชาการ

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 583
ขอ 34 

(10/2.5/3)

LEMEL
Typewriter
๑๕๒



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.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการรณรงคการลดภาวะ
โลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการดําเนินการ
เผยแพรขอมูลผานทางสถานีวิทยุ
และสถานีโทรทัศนทองถิ่น จัดทํา
สื่อสิ่งพิมพ เชน สารคดี วารสาร 
จดหมายขาว แผนพับ
ประชาสัมพันธ คูมือเผยแพร
ประชาสัมพันธจัดนิทรรศการ
ตางๆ จัดกิจกรรมรณรงคลดภาวะ
โลกรอนหรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ฯลฯ 
ตลอดจนรณรงคการใชพลังงาน
ลดลงรอยละ 10 ทุกสวนราชการ

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 584
ขอ 35 

(10/2.5/4)

LEMEL
Typewriter
๑๕๓



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.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรม
อบรมใหความรูและสงเสริมให
ประชาชนปกปกพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุกรรมพืช กิจกรรม
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุ
พืชและกิจกรรมพิเศษตางๆ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 587
ขอ 38 

(10/2.5/1)

     4,200,000

4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๕๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคเอกชน ในการพัฒนา 
ฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา 
ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ

คาใชจายตามโครงการจัด
กิจกรรม รณรงค สงเสริมสราง
เครือขายกับสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชนในการพัฒนา 
ฟนฟู อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมน้ําลํา
คลอง และปาไมของจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 771
ขอ 1 

(10/3.2/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๕๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่
สีเขียว เพื่อการอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนทั้งจังหวัด ตาม
โครงการ อบจ.พบประชาชน
  -จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯ เน่ืองในวันสําคัญ
จังหวัดนครราชสีมา มีปาตน
น้ํา ปาสาธารณะประโยชน
ของชุมชนและพันธุไมประจํา
ถิ่นที่อุดมสมบูรณ

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 772
ขอ 2 

(10/3.2/3)

    4,000,000

2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๕๖



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๑๕๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
1 จดังานวันครู กิจกรรม

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานวันครู และจดั
นิทรรศการครูดีเด่นเนือ่งในวันครู

2,500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 332
ขอ้ 02

(2/2.1/38)

2 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดนครราชสีมา

221,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 332
ขอ้ 03

(2/2.1/39)

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยการด าเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา

279,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 333
ขอ้ 04

(2/2.1/44)

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

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

4 ธรรมะศึกษา กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการธรรมะศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรในด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม

689,500 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 334
ขอ้ 06

(2/2.1/45)

5 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน
ในองค์กร

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างานในองค์กร

500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 334
ขอ้ 07

(2/2.1/8)

6 อบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้และขอ้สอบกลางของ
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จดัท าแผนการจดัการเรียรู้และ
ขอ้สอบกลางของโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

700,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 335
ขอ้ 08

(2/2.1/43)

LEMEL
Typewriter
๑๕๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

7 พัฒนาการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาการบริหารและ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

1,900,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 336
ขอ้ 10

(2/2.1/40)

8 พัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและ
ประชุมผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)

กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบ
วงจรและประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

1,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 429
ขอ้ 59

(2/2.1/24)

9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

250,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 429
ขอ้ 60

(2/2.1/16)

10 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรม 
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

400,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 429
ขอ้ 61

(2/2.1/41)

LEMEL
Typewriter
๑๖๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

11 สร้างเครือขา่ยทางการศึกษา กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการสร้างเครือขา่ยทาง
การศึกษา

400,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 430
ขอ้ 62

(2/2.1/25)

12 พัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ 
English for Intergrated Studies 
: EIS

กิจกรรม 
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้
แบบ English for Intergrated 
Studies : EIS

500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 430
ขอ้ 63

(2/2.1/26)

13 แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 431
ขอ้ 64

(2/2.1/33)

14 แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

2,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 431
ขอ้ 65

(2/2.1/32)

LEMEL
Typewriter
๑๖๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

15 จดังานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ กิจกรรม   
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ เช่น การชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ การ
ชุมนุมลูกเสือโลก การจดังาน
ชุมนุมยวุกาชาด การชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ

100,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 432
ขอ้ 66

(2/2.1/37)

16 อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ตัดสินกฬีา ผู้
ฝึกสอนกฬีา นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา อบจ.นม.

กิจกรรม    
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตัดสินกฬีา ผู้ฝึกสอนกฬีา 
นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบจ.นม.

500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 432
ขอ้ 67

(2/2.1/23)

17 แขง่ขนักฬีานักเรียน โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน  
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา

1,500,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 433
ขอ้ 68

(2/2.1/13)

LEMEL
Typewriter
๑๖๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

18 จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

กิจกรรม   
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

16,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 433
ขอ้ 69

(2/2.1/723)
(โอนคร้ังที่ 1
- 800,000)

19 งานมหกรรมการจดัการศึกษา 
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจดั
การศึกษา โรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา
- จดันิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา และการแขง่ขนั
ทักษะทางวิชาการ ระดับ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 434
ขอ้ 70

(2/2.1/36)

LEMEL
Typewriter
๑๖๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

20 งานมหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ

กิจกรรม
- ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ
- เขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

1,000,000 จงัหวัดสุรินทร์ ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 434
ขอ้ 71

(2/2.1/35)

21 งานมหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น

กิจกรรม
- ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
- เขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการ ระดับประเทศ

1,300,000 จงัหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 435
ขอ้ 72

(2/2.1/34)

     34,739,500

21
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๖๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
1 ปรับปรุงพัฒนาลานกฬีา โรงเรียน

เขาใหญ่พิทยาคม
ปรับปรุงพัฒนาลานกฬีา โรงเรียน
เขาใหญ่พิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ก าหนด) 

415,403 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 472
ขอ้ 02

(2/2.1/96)

2 ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหล่ทาง 
ขา้งอาคารอเนกประสงค์พร้อม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหล่ทาง
ขา้งอาคารอเนกประสงค์พร้อม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

193,120 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 472
ขอ้ 03

(2/2.1/97)

3 ปรับปรุงหอประชุม 100/27  
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ปรับปรุงหอประชุม 100/27 
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม
อ าเภอล าทะ
เมนชัย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 473
ขอ้ 04

(2/2.1/150)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108
 ล. โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
108 ล โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม
อ าเภอล าทะ
เมนชัย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 473
ขอ้ 05

(2/2.1/151)

5 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ส าหรับโรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 97.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

400,714 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 461
ขอ้ 18

(2/2.1/187)

6 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หน้าอาคาร 216 ล) โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์ 2

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าอาคาร 216 ล ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตรไหล่ทางตามสภาพ(ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

123,000 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 2
อ าเภอโนนไทย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 462
ขอ้ 21

(2/2.1/744)

LEMEL
Typewriter
๑๖๖






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

7 ปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งลานพระพุทธรูป) โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์ 2

ปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งลานพระพุทธรูป)  
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2 
จ านวน 490 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที ่อบจ.นม.
ก าหนด)

320,000 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 2
อ าเภอโนนไทย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 475
ขอ้ 09

(2/2.1/743)

8 ปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งอาคาร 216 ล) โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถมัภ์ 2

ปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. 
(ด้านขา้งอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2 
จ านวน 260 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที ่อบจ.นม.
ก าหนด)

170,000 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์
 2
อ าเภอโนนไทย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 476
ขอ้ 10

(2/2.1/742)

9 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
โรงเรียนบัวลาย

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
ส าหรับโรงเรียนบัวลาย
จ านวนไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดของ 
อบจ.นม.ก าหนด)

189,000 โรงเรียนบัวลาย
อ าเภอบัวลาย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 462
ขอ้ 20

(2/2.1/264)

LEMEL
Typewriter
๑๖๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนประทาย

กอ่สร้างห้องน้ านักเรียน  
จ านวน 1 หลัง
ส าหรับโรงเรียนประทาย ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมาก าหนด)

499,000 โรงเรียน
ประทาย
อ าเภอประทาย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 463
ขอ้ 22

(2/2.1/315)

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนประทาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนประทาย 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 790 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

498,000 โรงเรียน
ประทาย
อ าเภอประทาย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 468
ขอ้ 04

(2/2.1/314)

LEMEL
Typewriter
๑๖๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

12 กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 162 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดของ อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
ปรางค์ทอง
วิทยา
อ าเภอคง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 467
ขอ้ 02

(2/2.1/332)

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต โรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ปรางค์ทองวิทยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,250 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบและรายละเอยีดของ 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
ปรางค์ทอง
วิทยา
อ าเภอคง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 467
ขอ้ 03

(2/2.1/331)

14 กอ่สร้างรางระบายน้ า โรงเรียน
ปากช่อง 2

กอ่สร้างรางระบายน้ าโรงเรียน
ปากช่อง 2
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

479,819 โรงเรียนปาก
ช่อง 2
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 470
ขอ้ 09

(2/2.1/357)

LEMEL
Typewriter
๑๖๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

15 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
โรงเรียนปากช่อง 2

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
โรงเรียนปากช่อง 2 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

464,558 โรงเรียนปาก
ช่อง 2
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 471
ขอ้ 01

(2/2.1/356)

16 กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

กอ่สร้างห้องน้ านักเรียน ส าหรับ
โรงเรียนเมืองยางศึกษาพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 32.00 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

499,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ าเภอเมืองยาง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 463
ขอ้ 23

(2/2.1/440)

17 กอ่สร้างสนามฟุตซอล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ส าหรับโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา ขนาดกว้าง 23 เมตร 
ยาว 46 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมาก าหนด)

500,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ าเภอเมืองยาง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 464
ขอ้ 25

(2/2.1/441)

LEMEL
Typewriter
๑๗๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

18 กอ่สร้างสนามเปตอง โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

กอ่สร้างสนามเปตอง ส าหรับ
โรงเรียนเมืองยางศึกษาขนาด
กว้าง 18 เมตร ยาว 26 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

270,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ าเภอเมืองยาง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 465
ขอ้ 27

(2/2.1/442)

19 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 360 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมาก าหนด)

495,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ าเภอเมืองยาง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 470
ขอ้ 08

(2/2.1/443)

20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

ปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ขนาดพื้นที ่192.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอยีดของ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อ าเภอบัวใหญ่

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 474
ขอ้ 07

(2/2.1/530)

LEMEL
Typewriter
๑๗๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

21 กอ่สร้างสนามฟุตบอล โรงเรียน
สองครพิทยาคม

กอ่สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

1,900,000 โรงเรียน
สองครพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 465
ขอ้ 26

(2/2.1/544)

22 เทพื้นหินขดัอาคารอเนกประสงค์ 
สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม

เทพื้นหินขดัอาคาร
อเนกประสงค์ สน.ศท.ชั้นลอย 
ส าหรับโรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
785 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

444,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 466
ขอ้ 28

(2/2.1/579)

LEMEL
Typewriter
๑๗๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

23 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 143 เมตร 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5.70 
เมตร ยาว 160 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 
1,770 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมาก าหนด)

494,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 469
ขอ้ 06

(2/2.1/578)

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

499,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 469
ขอ้ 07

(2/2.1/574)

LEMEL
Typewriter
๑๗๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

25 ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 213 B 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 213 
B โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

420,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 474
ขอ้ 06

(2/2.1/575)

26 ปูกระเบือ้งโรงอาหารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ปูกระเบือ้งโรงอาหารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

497,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 476
ขอ้ 11

(2/2.1/576)

27 ปูกระเบือ้งอาคารเรียนถาวร 216 
ล โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

ปูกระเบือ้งอาคารเรียนถาวร 
216 ล โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

474,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 477
ขอ้ 12

(2/2.1/577)

LEMEL
Typewriter
๑๗๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

28 กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

กอ่สร้างหอ้งน้ านกัเรียน ส าหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 32.00 ตร.ม.  (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 464
ขอ้ 24

(2/2.1/637)

29 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินส าหรับ
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
ขนาดกว้าง1.90 เมตร ยาว 
140.80 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาก าหนด)

440,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 461
ขอ้ 19

(2/2.1/651)

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 122 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 488 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

285,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 466
ขอ้ 01

(2/2.1/648)

LEMEL
Typewriter
๑๗๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมาก าหนด)

370,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 468
ขอ้ 05

(2/2.1/650)

32 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

250,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 471
ขอ้ 10

(2/2.1/649)

33 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดของ อบจ.นม.ก าหนด)

498,000 โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์
อ าเภอบัวลาย

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 475
ขอ้ 08

(2/2.1/690)

     15,087,614

33
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๗๖






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7 : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา

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

การ หลัก
1 ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์

 งานวัฒนธรรม ประเพณี วัน
ส าคัญต่าง ๆ ของอ าเภอในจงัหวัด
นครราชสีมา (งานลอยกระทง 
อ.พิมาย อ.สูงเนิน อ.บ้านเหล่ือม)

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน
สืบทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม 
ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของ
อ าเภอในจงัหวัดนครราชสีมา 
เนือ่งในงานลอยกระทง อ.พิมาย 
อ.สูงเนิน อ.บ้านเหล่ือม

150,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 590
ขอ้ 01

(7/2.6/27)

2 จดังานประเพณีลอยกระทง
ประทีปพระราชทานอ าเภอสูงเนิน

กิจกรรม 
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานประเพณีลอย
กระทงประทีป พระราชทาน

1,000,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 591 
ขอ้ 02

(7/2.6/31)

3 เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ
 (สวดมนต์ขา้มปี สืบสานวิถถีิ่น 
วิถไีทย ประจ าปี พ.ศ.2563)

กิจกรรม
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในการ
สวดมนต์ขา้มปี สืบสานวิถถีิ่น วิถี
ไทย ประจ าปี พ.ศ.2563

100,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 591
ขอ้ 03

(7/2.6/30)

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

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7 : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา

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

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

2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

4 จดังานเกี่ยวกบัวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาต่าง ๆ (วันสามเณร)

กิจกรรม    
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานเกี่ยวกบัวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ 
เนือ่งในวันสามเณร

50,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 592
ขอ้ 04

(7/2.6/28)

5 จดังานเกี่ยวกบัวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาต่าง ๆ (วันมาฆบูชา)

กิจกรรม     
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานเกี่ยวกบัวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ 
เนือ่งในวันมาฆบูชา

50,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 592 
ขอ้ 05

(7/2.6/28)

LEMEL
Typewriter
๑๗๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7 : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา

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

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

2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

6 ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์
 งานวัฒนธรรม ประเพณี วัน
ส าคัญต่าง ๆ ของอ าเภอในจงัหวัด
นครราชสีมา (งานบวงสรวงท้าวสุร
นารี) จ านวน 15 อ าเภอ ดังนี ้1.
อ.ปากช่อง 2.อ.สูงเนิน 3.อ.ขาม
ทะเลสอ 4.อ.ประทาย 5.อ.บัวใหญ่ 
6.อ.ชุมพวง 7.อ.ล าทะเมนชัย 8.
อ.พิมาย 9.อ.โนนแดง 10.อ.ครบุรี
 11.อ.เฉลิมพระเกยีรติ 12.อ.ห้วย
แถลง 13.อ.จกัราช 14.อ.บ้าน
เหล่ือม 15.อ.ปักธงชัย

กิจกรรม     
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรม 
ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของ
อ าเภอในจงัหวัดนครราชสีมา 
เนือ่งในงานบวงสรวงท้าวสุรนารี 
จ านวน 15 อ าเภอ ดังนี ้1.อ.
ปากช่อง 2.อ.สูงเนิน 3.อ.ขาม
ทะเลสอ 4.อ.ประทาย 5.อ.บัว
ใหญ่ 6.อ.ชุมพวง 7.อ.ล าทะเมน
ชัย 8.อ.พิมาย 9.อ.โนนแดง 10.
อ.ครบุรี 11.อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
12.อ.ห้วยแถลง 13.อ.จกัราช 
14.อ.บ้านเหล่ือม 15.อ.ปักธงชัย

450,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 593 
ขอ้ 06

(7/2.6/27)
(โอนคร้ังที่ 1
- 300,000)

7 จดังานวันสงกรานต์ กิจกรรม   
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานวันสงกรานต์ของ
จงัหวัดนครราชสีมา

550,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 594 
ขอ้ 07

(7/2.6/32)

LEMEL
Typewriter
๑๗๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7 : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา

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

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

2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

8 อปุสมบทและบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม  
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการอปุสมบทและบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

50,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 594 
ขอ้ 08

(7/2.6/29)

9 จดังานเกี่ยวกบัวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาต่างๆ (วันวิสาขบูชา)

กิจกรรม     
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการจดังานเกี่ยวกบัวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ 
เนือ่งในวันวิสาขบูชา

50,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 595
ขอ้ 09

(7/2.6/28)

10 เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ
 (เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู)

กิจกรรม     
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการตาม
โครงการเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในงาน
เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู

110,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 595 
ขอ้ 10

(7/2.6/30)

LEMEL
Typewriter
๑๘๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่7 : ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา - วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา

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

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

2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

11 ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์
 งานวัฒนธรรม ประเพณี วัน
ส าคัญต่าง ๆ ของอ าเภอในจงัหวัด
นครราชสีมา (งานแห่เทียนพรรษา 
อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.บ้านเหล่ือม)

กิจกรรม      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม
โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ สืบทอด
 อนรัุกษ ์งานวัฒนธรรม ประเพณี 
วันส าคัญต่าง ๆ ของอ าเภอใน
จังหวัดนครราชสีมา เนือ่งในงานแห่
เทียนพรรษา อ.พิมาย อ.โชคชัย 
อ.บา้นเหล่ือม

150,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 596 
ขอ้ 11

(7/2.6/27)

12 จดังานเกี่ยวกบัวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาต่างๆ (วันเขา้พรรษา)

กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม
โครงการจัดงานเกีย่วกบัวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนาต่างๆ เนือ่งในวัน
เข้าพรรษา

100,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 596
ขอ้ 12

(7/2.6/28)

13 เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ
 (เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9)

กิจกรรม      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม
โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม
พระเกยีรติ เนือ่งในงานเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินนีาถ 
ในราชกาลที่ 9

50,000 จงัหวัด
นครราชสีมา

ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 597
ขอ้ 13

(7/2.6/30)

       2,860,000

13
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๘๑



 
 

โรงเรียนในสังกัด  
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๑๘๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2: ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 สนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

กจิกรรม 
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

3,529,920 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
อ าเภอสีค้ิว

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

หนา้ 339
ข้อ 01

(2/2.1/724)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๓






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการสนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
 3.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภมูปิญัญาท้องถิน่
 3.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๔






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวิทยา

กจิกรรม 
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

3,532,835 โรงเรียน
กลางดง
ปณุณวิทยา
อ าเภอปาก
ช่อง

โรงเรียน
กลางดง

ปณุณวิทยา

หนา้ 341
ข้อ 02

(2/2.1/725)

LEMEL
Typewriter
๑๘๕






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนกลาง
ดงปณุณวิทยา
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
 3.3 โครงการพัฬนาการด าเนนิงานส านกังานภายในสถานศึกษา
 3.4 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๖






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนกดุจิก
วิทยา

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. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถ่ิน
2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเทอร์เนต็โรงเรียน
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,129,584 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา
อ าเภอสูงเนนิ

โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

หนา้ 343
ข้อ 03

(2/2.1/726)

LEMEL
Typewriter
๑๘๗






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนกดุจิก
วิทยา(ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
2.9 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง”
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆที่ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๑๘๘






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม 
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

4,323,025 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยา
คม
อ าเภอปาก
ช่อง

โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยา
คม

หนา้ 344
ข้อ 04
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LEMEL
Typewriter
๑๘๙






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๐






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนครบรีุ

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

13,881,521 โรงเรียนคร
บรีุ
อ าเภอครบรีุ

โรงเรียนคร
บรีุ

หนา้ 345
ข้อ 05
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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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนครบรีุ
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 พัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 3.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (กจิกรรมพัฒนาวง
โยธวาทิต)
 3.4 โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา
 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเปน็เลิศ)
 3.6 โครงการพัฒนาการเรียนจัดารเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๑๙๒






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา

กจิกรรม 
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

4,426,942 โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา
อ าเภอสีค้ิว

โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา

หนา้ 347
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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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการงานวัดผลและประเมนิผลการเรียน
 3.3 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวิชาการ
 3.4 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา
 3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
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๑๙๔






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

7 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนคลอง
เมอืงพิทยาคม

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

5,977,337 โรงเรียน
คลองเมอืง
พิทยาคม
อ าเภอจักราช

โรงเรียน
คลองเมอืง
พิทยาคม

หนา้ 349
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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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนคลอง
เมอืงพิทยาคม
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 พัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
 3.3 พัฒนาผู้เรียนใหม้สุีนทรียภาพและลักษณะนสัิยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกฬีา
3.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๑๙๖






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจดัการศึกษา และ
สง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษา ดงัน้ี
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
1.2 ค่าหนงัสือเรียน
1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
1.4 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถ่ิน
2.1 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่
(SBMLD)
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,171,423 โรงเรียน
เฉลียง
พิทยาคม
อ าเภอครบรีุ

โรงเรียน
เฉลียง
พิทยาคม

หนา้ 350
ข้อ 08

(2/2.1/731)

LEMEL
Typewriter
๑๙๗






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม(ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่าย
อนิเตอร์เนต็โรงเรียน ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา
3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนกัเรียนด้านวิชาการสู่ความ
เปน็เลิศ
3.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๑๙๘






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

9 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม

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

5,578,366 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม
อ าเภอล าทะ
เมนชัย

โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม

หนา้ 352
ข้อ 09

(2/2.1/732)

LEMEL
Typewriter
๑๙๙






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กฬีาหมากรุก หมากฮอส
 3.3 ค่าพัฒนาการศึกษา (ตามขนาดโรงเรียน) ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม 8 กลุ่มสาระ และอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๐






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม

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. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
2.3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
2.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่(SBMLD)
2.6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

3,907,801 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม
อ าเภอโชคชัย

โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม

หนา้ 353
ข้อ 10

(2/2.1/733)

LEMEL
Typewriter
๒๐๑






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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม(ต่อ)

2.8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9. กจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา
2.10. กจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
2.11 การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
2.12 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนั
เชือ้เพลิง)
3.2 กจิกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัเรียน
ระดับชาติ
3.3. กจิกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภมูทิัศนท์ี่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3.4 กจิกรรมอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร ในการ
พัฒนาวิชาชีพ
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆที่ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

11 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

8,478,594 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
อําเภอโชคชัย

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

หนา 355
ขอ 11

(2/2.1/734)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๐๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
3.2 พัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
3.3 คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาฟุตบอล
3.4 คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาเทเบิลเทนนิส
3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.6 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆท่ีกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

LEMEL
Typewriter
๒๐๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

12 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,015,833 โรงเรียน
ตลาดไทร
พิทยาคม
อําเภอชุม
พวง

โรงเรียน
ตลาดไทร
พิทยาคม

หนา 356
ขอ 12

(2/2.1/735)

LEMEL
Typewriter
๒๐๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของนกัเรียน
 3.3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
 3.4 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

13 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม
เกลา 
นครราชสีมา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
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 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.2 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.6 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
 2.7 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.8 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.

11,824,886 โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา

หนา 358
ขอ 13

(2/2.1/736)

LEMEL
Typewriter
๒๐๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม
เกลา 
นครราชสีมา 
(ตอ)

 2.10 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.11 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.12 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค 
3.2 คาใชจายอินเตอรเนต็
3.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
3.4 คาซอมแซมและบํารุงยานพาหนะ อุปกรณตัดหญา 
      และอุปกรณฉีดพนยุง
3.5 คาจดัซ้ือวัสดุอุปกรณจดัการเรียนการสอน
3.6 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา
3.7 คาจางเหมาทําความสะอาด
3.8 พัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๒๐๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

14 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,212,003 โรงเรียน
โตนดพิทยา
คม
อําเภอโนนสูง

โรงเรียน
โตนดพิทยา
คม

หนา 359
ขอ 14

(2/2.1/737)

LEMEL
Typewriter
๒๐๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู 
"ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา (กรีฑา)
3.3 โครงการนิทรรศการวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห 
3.4 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนปวช.อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย       
3.6 โครงการอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
3.7 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3.8 โครงการสงเสริมการเรียนรูสวนพฤกษศาสตร      
4. คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

15 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,103,717 โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม
อําเภอพระ
ทองคํา

โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

หนา 361
ขอ 15

(2/2.1/738)

LEMEL
Typewriter
๒๑๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (พัฒนา
บุคลากร)
 3.3 โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (จดัหา
วัสดุ อุปกรณ และสื่อสําหรับการจดัการเรียนการสอน)
 3.4 โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
(กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการสําหรับนกัเรียน)
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
Typewriter
๒๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

16 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,313,812 โรงเรียน
เทพารักษ
ราชวิทยาคม
อําเภอ
เทพารักษ

โรงเรียน
เทพารักษ
ราชวิทยาคม

หนา 362
ขอ 16

(2/2.1/739)

LEMEL
Typewriter
๒๑๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดับชาติ (ONET)
 3.3  คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ นนัทนาการและทักษะชิวิต)
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
Typewriter
๒๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

17 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

14,395,014 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ
อําเภอโนน
ไทย

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ

หนา 364
ขอ 17

(2/2.1/740)

LEMEL
Typewriter
๒๑๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
 3.3 คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
 3.4 คาพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ กิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
Typewriter
๒๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

18 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,839,725 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
อําเภอโนน
ไทย

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

หนา 365
ขอ 18

(2/2.1/741)

LEMEL
Typewriter
๒๑๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 
2 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 โครงการเขาคายลูกเสือ
 3.3 โครงการคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูมืออาชีพ
 3.5 โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานกังานและสื่อการเรียนการ
สอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
Typewriter
๒๑๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

19 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,877,269 โรงเรียนบัว
ลาย
อําเภอบัว
ลาย

โรงเรียนบัว
ลาย

หนา 367
ขอ 19

(2/2.1/745)

LEMEL
Typewriter
๒๑๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบัวลาย
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3.3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
4. คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๒๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

20 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนงัสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนกัเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจยัพื้นฐานสําหรับนกัเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

17,838,568 โรงเรียนบัว
ใหญ
อําเภอบัว
ใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 368
ขอ 20

(2/2.1/746)

LEMEL
Typewriter
๒๒๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบัวใหญ
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต็ 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาพัฒนาศูนยกีฬาวอลเลยบอลในรม
3.3 คาพัฒนาการศึกษา ดานศูนยวิชาการศิลปะ
3.4 คาพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 
3.5 คาสงเสริมศักยภาพนกัเรียนดานวิชาการ (O-net)
3.6 คาพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
4. คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

21 สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๑.๑ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
๑.๒ คาหนังสือเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๕ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒.คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
๒.๑ คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
๒.๓ คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๒.๔ คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
๒.๕ คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.๖ คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
๒.๗ คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,786,856 โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม
อําเภอครบุรี

โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม

หนา 370
ขอ 21

(2/2.1/747)

LEMEL
Typewriter
๒๒๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนนิ รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

สนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจดัการศึกษา
 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม 
(ตอ)

๒.๘ คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๒.๙ คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๒.๑๐ คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
๒.๑๑ คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑๒ การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
๒.๑๓ คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
๓. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
๓.๑ คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเนต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการจัด
การศึกษา ตามศตวรรษที่ 21
3.4 คาใชจายในการจัดการเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
3.5 คาใชจายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
3.6 คาใชจายในการสงเสริมโรงเรียนตนแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
22 สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยา
คม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,934,216 โรงเรียนบ้าน
ใหม่พิทยาคม 
อ าเภอครบุรี

โรงเรียนบ้าน
ใหม่พิทยาคม

หน้า 371
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(2/2.1/748)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยา
คม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
  3.๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร
       3.1.1 โครงการสัมมนาครูและบุคลากร
       3.1.2 โครงการฝึกศึกษาดูงาน 
       3.1.3 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3.๒ ค่ากิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
       3.๒.๑ โครงการค่ายส่ิงแวดล้อม 
       3.๒.๒ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
       3.๒.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาชีพ กิจกรรมนวดตอก
เส้นเพ่ือสุขภาพ
  3.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
4.ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการพัมนาการจัดการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

23 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ประทาย

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

20,788,424 โรงเรียน
ประทาย
อ าเภอ
ประทาย

โรงเรียน
ประทาย

หน้า 373
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LEMEL
Typewriter
๒๒๗



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ประทาย (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.3 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.4 ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาแบดมินตัน
3.5 ค่าพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบการเรียน
การสอน)
3.6 ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาฟุตซอล
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

24 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปรางค์ทองวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,823,699 โรงเรียน
ปรางค์ทอง
วิทยา
อ าเภอคง

โรงเรียน
ปรางค์ทอง
วิทยา
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LEMEL
Typewriter
๒๒๙



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปรางค์ทอง
วิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2 ค่าพัฒนาและส่งเสริมศูนย์กีฬาฟุตซอลหญิง
3.3 ค่าส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
3.4 ค่าส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 ค่าพัฒนาสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๓๐



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

25 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,619,035 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม
อ าเภอด่าน
ขุนทด

โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม
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๒๓๑



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา 
โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม :
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
3.4 โครงการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชาติ (ONET)
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
Typewriter
๒๓๒



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

26 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปากช่อง 2

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

8,145,146 โรงเรียนปาก
ช่อง 2
อ าเภอปาก
ช่อง

โรงเรียนปาก
ช่อง 2
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๒๓๓



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปากช่อง ๒ (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และศึกษาวิชาการทหาร)
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๔



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

27 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปากช่องพิทยา
คม

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,320,624 โรงเรียนปาก
ช่องพิทยาคม
อ าเภอปาก
ช่อง

โรงเรียนปาก
ช่องพิทยาคม
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LEMEL
Typewriter
๒๓๕



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
ปากช่องพิทยา
คม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
3.4 โครงการพัฒนาบุคลากร
3.5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
3.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๓๖



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

28 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
พระทองค าวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

6,610,521 โรงเรียน
พระทองค า
วิทยา
อ าเภอพระ
ทองค า

โรงเรียน
พระทองค า
วิทยา
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LEMEL
Typewriter
๒๓๗



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
พระทองค า
วิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด
3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย
 

LEMEL
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๒๓๘



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

29 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
มะค่าวิทยา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,117,991 โรงเรียน
มะค่าวิทยา
อ าเภอโนนสูง

โรงเรียน
มะค่าวิทยา
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
มะค่าวิทยา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2 ค่ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
3.3 ค่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
3.4 ค่ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๔๐



 

ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

30 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

3,371,790 โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ 
อ าเภอ
เทพารักษ์

โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

หน้า 383
ข้อ 30
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

31 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
มัธยมประดู่
วัฒนา

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

4,459,412 โรงเรียน
มัธยมประดู่
วัฒนา
อ าเภอด่าน
ขุนทด

โรงเรียน
มัธยมประดู่
วัฒนา
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารถาน
ศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพความสามารถผู้เรียน
3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
3.5 โครงการพัฒนศักยภาพครูและบุคลากร
3.6 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา-กรีฑา
3.7 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี-นาฎศิลป์
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

32 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺโธ

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

5,480,465 โรงเรียน
มัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริ
สุทฺโธ
อ าเภอด่าน
ขุนทด

โรงเรียน
มัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริ
สุทฺโธ
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ผด.02

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ด้านการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดั
บท่ี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการ
ศึกษา    
โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณฯ 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
 3.3 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการและนันทนาการ
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของไทย
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 สนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

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

๔,๙๖๒,๓๑๗ โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม
อ าเภอครบรีุ

โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม

หนา้ 388
ข้อ 33

(2/2.1/759)

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม 
(ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดัอปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในlถานศึกษาอปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ นนัทนาการ และ
ทักษะชีวิต
3.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
3.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด
3.5 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน
3.6 โครงการการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

34 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

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

6,765,076 โรงเรียน
เมอืงยาง
ศึกษา
อ าเภอเมอืง
ยาง

โรงเรียน
เมอืงยาง
ศึกษา

หนา้ 390
ข้อ 34

(2/2.1/760)
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวิชาการ
 3.3. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน
 3.4. โครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้สุีนทรียภาพและลักษณะนสัิยด้าน
ศิลปะ ดนตรีกฬีา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

35 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพิทยาคม

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

6,335,066 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม
อ าเภอปกั
ธงชัย

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม

หนา้ 391
ข้อ 35

(2/2.1/761)

LEMEL
Typewriter
๒๕๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนล าพระ
เพลิงพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา   (ค่ายทักษะวิชาการ ๘  กลุ่มสาระ)
3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่ายส่งเสริมคุณธรรม  และ
จริยธรรม
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๒๕๒






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

36 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังน้ า
เขียวพิทยาคม

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

๖,๘๖๕,๐๒๙ โรงเรียนวัง
น้ าเขียว
พิทยาคม
อ าเภอวังน้ า
เขียว

โรงเรียนวัง
น้ าเขียว
พิทยาคม

หนา้ 393
ข้อ 36

(2/2.1/762)

LEMEL
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๒๕๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังน้ า
เขียวพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One และค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า)
 3.3 โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกฬีาเซปกัตะกร้อ          
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๒๕๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

37 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังโปง่
พิทยาคม

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

๓,๕๒๙,๖๓๘ โรงเรียนวัง
โปง่พิทยาคม
อ าเภอด่าน
ขุนทด

โรงเรียนวัง
โปง่พิทยาคม

หนา้ 395
ข้อ 37

(2/2.1/763)

LEMEL
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๒๕๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังโปง่
พิทยาคม (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
 3.3 โครงการพัฒนาครูและบคุลากร
 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๕๖






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

38 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัง
ไมแ้ดงพิทยาคม

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

๔,๖๐๕,๕๙๒ โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง
พิทยาคม
อ าเภอ
ประทาย

โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง
พิทยาคม

หนา้ 396
ข้อ 38

(2/2.1/764)

LEMEL
Typewriter
๒๕๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัง
ไมแ้ดงพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ
 3.3 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านนาฏมวยไทย
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๕๘






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

39 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

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

๕,๔๙๓,๒๒๙ โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนนิ

โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

หนา้ 398
ข้อ 39

(2/2.1/765)

LEMEL
Typewriter
๒๕๙






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ต่อ)

2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2. กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
3.3. กจิกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.4. กจิกรรมส่งเสรอมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
3.5. ค่ายยุวชนเศรษฐกจิพอเพียง
3.6. อบรมเชิงปฏบิติัการนาฎศิลปไ์ทย
3.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน (O-NET)
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆที่ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๒๖๐






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

40 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั)
๑.๒ ค่าหนงัสือเรียน
๑.๓ ค่าอปุกรณ์การเรียน
๑.๔ ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
๑.๕ ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
๒.๑ ค่าปจัจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
๒.๒ ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน
๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.๖ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่(SBMLD)
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

๔,๐๕๘,๕๑๘ โรงเรียนวัง
หมพีิทยาคม
อ าเภอวังน้ า
เขียว

โรงเรียนวัง
หมพีิทยาคม

หนา้ 399
ข้อ 40

(2/2.1/766)

LEMEL
Typewriter
๒๖๑






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม (ต่อ)

๒.๘ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๙ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
๒.๑๑ ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๑๒ การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
๒.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ 
๓. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา 
๓.๑ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
3.2 เพิ่มศักยภาพบคุลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัด
การศึกษา ตามศตวรรษที่ 21
3.3 ความเปน็เลิศด้านพัฒนาศึกษาอาชีพ (ส่ิงประดิษฐ์)
3.4 โครงการพัฒนาความเปน็เลิศด้านดนตรี
3.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้ทีักษะด้านกฬีาฟุตซอล 
4 .ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

41 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร

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

๗,๐๙๕,๖๘๔ โรงเรียนวัด
ประชานมิติร
อ าเภอบวั
ใหญ่

โรงเรียนวัด
ประชานมิติร

หนา้ 401
ข้อ 41

(2/2.1/767)

LEMEL
Typewriter
๒๖๓






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร (ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
3.2 ค่าพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.3 ค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.4 ค่าสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
3.5 ค่าพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการจัดการเรียนการสอน 
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของไทย
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

42 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียน
สองครพิทยาคม

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

๔,๐๔๕,๑๖๖ โรงเรียน
สองคร
พิทยาคม
อ าเภอสูงเนนิ

โรงเรียน
สองครพิ
ทยาคม

หนา้ 402
ข้อ 42

(2/2.1/768)
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารและยานพาหนะ
 3.2 พัฒนานกัเรียนสู่ความเปน็เลิศ
 3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรสู่มอือาชีพ
 3.4 พัฒนาวัสดุ ส่ือการเรียนรู้
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆที่ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงรียน  
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ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

43 สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

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

๖,๘๐๒,๕๓๔ โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อ าเภอปกั
ธงชัย

โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา

หนา้ 404
ข้อ 43

(2/2.1/769)

LEMEL
Typewriter
๒๖๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จากโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา 
(ต่อ)

 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั อปท.
 2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 ส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานครูและบคุลากร
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียน ทางด้านวิชาการและงานอาชีพ
 3.4 โครงการพัฒนากฬีาเปตอง
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๒๖๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
44 สนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,205,231 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 
อําเภอชุม

พวง

โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม

หนา 405
ขอ 44

(2/2.1/770)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๖๙



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 กิจกรรมการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน
 3.3 กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3.4 กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุม
สาระการเรียนรู
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๐



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

45 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

19,132,896 โรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา" 
อําเภอสีคิ้ว

โรงเรียน
สีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

หนา 407
ขอ 45

(2/2.1/773)

LEMEL
Typewriter
๒๗๑



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๒



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

46 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,359,108 โรงเรียน
สีคิ้ววิทยา

คาร
อําเภอสีคิ้ว

โรงเรียน
สีคิ้ววิทยา

คาร

หนา 408
ขอ 46

(2/2.1/774)

LEMEL
Typewriter
๒๗๓



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๔



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

47 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,238,160 โรงเรียน
สีคิ้วหนอง
หญาขาว 
อําเภอสีคิ้ว

โรงเรียน
สีคิ้วหนอง
หญาขาว

หนา 410
ขอ 47

(2/2.1/775)

LEMEL
Typewriter
๒๗๕



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
 3.3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสูมืออาชีพ
 3.4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะใน
การทํางานและประกอบอาชีพ
 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๗๖



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

48 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,549,372 โรงเรียน
สุขไพบูลย
วิริยะวิทยา
อําเภอเสิง

สาง

โรงเรียน
สุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

หนา 411
ขอ 48

(2/2.1/776)

LEMEL
Typewriter
๒๗๗



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.2562 พ.ศ.2563
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 3.3 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู 8 กลุมสาระสูมาตรฐาน
การศึกษา
 3.4 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
4. คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๒๗๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสูงเนิน

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. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
2.3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
2.4. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
2.5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
2.6. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
2.7. คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,209,142 โรงเรียนสูง
เนิน

อําเภอสูงเนิน

โรงเรียนสูง
เนิน

หนา 413
ขอ 49

(2/2.1/777)

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

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๒๗๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สูงเนิน (ตอ)

2.8. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9. กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
2.10. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
2.11 การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2.12 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (คาสาธารณูปโภค คา
น้ํามันเชื้อเพลิง)
3.2 พัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาวสนา
และวัฒนธรรม
3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
4. คาใชจายอ่ืนๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

LEMEL
Typewriter
๒๘๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

50 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

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

3,973,448 โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

หนา 414
ขอ 50

(2/2.1/778)

LEMEL
Typewriter
๒๘๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ
๓.๒.๑โครงการพํมนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๓.๒.๒โครงการคายดาราศาสตร
๓.๒.๓โครงการคาย English Camp
๓.๒.๔โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๘๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

51 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 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

6,436,231 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม

หนา 416
ขอ 51

(2/2.1/779)

LEMEL
Typewriter
๒๘๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
(ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท. 
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 พัฒนาศักยภาพนักรียน สูความปนลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน
3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอ่ืนๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

LEMEL
Typewriter
๒๘๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

52 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

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

4,701,119 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม

หนา 418
ขอ 52

(2/2.1/780)

LEMEL
Typewriter
๒๘๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารแลยานพาหนะ
3.2 คากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 คากิจกรรมสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 คากิจกรรมสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.5 คากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๘๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

53 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

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

5,303,736 โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม
อําเภอ

หนองบุญมาก

โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม

หนา 419
ขอ 53

(2/2.1/781)

LEMEL
Typewriter
๒๘๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.12 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2.13 คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารแลยานพาหนะ
3.2 โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน
3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 8 กลุมสาระการเรียนรู
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. คาใชจายอ่ืนๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

LEMEL
Typewriter
๒๘๘






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 
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

6,282,408 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิม
พระเกยีรติ

โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

หนา้ 421 
ข้อ 54

(2/2.1/782)

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ที่
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จากโครงการ ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๒๘๙






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.2562 พ.ศ.2563

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
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน และวัสดุส านกังาน
 3.3 ส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา
 3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆที่ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

LEMEL
Typewriter
๒๙๐






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.2562 พ.ศ.2563

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

4,755,466 โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์

อ าเภอบวัลาย

โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์

หนา้ 422
ข้อ 55

(2/2.1/783)

LEMEL
Typewriter
๒๙๑






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.2562 พ.ศ.2563

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
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
 3.3 โครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้สุีนทรียภาพลักษะนสัิยด้าน ศิลปะ 
ดนตรี และกฬีา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๙๒






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.2562 พ.ศ.2563

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

4,860,131 โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วิทยา
อ าเภอสีค้ิว

โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วิทยา

หนา้ 424
ข้อ 56

(2/2.1/784)

LEMEL
Typewriter
๒๙๓






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.2562 พ.ศ.2563

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
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวิชาการ
 3.3 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านกฬีา
 3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
 3.5 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 3.6 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดสู่การสอนของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน

LEMEL
Typewriter
๒๙๔






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.2562 พ.ศ.2563

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

5,827,869 โรงเรียนหนิ
ดาดวิทยา
อ าเภอหว้ย

แถลง

โรงเรียนหนิ
ดาดวิทยา

หนา้ 425
ข้อ 57

(2/2.1/785)

LEMEL
Typewriter
๒๙๕






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.2562 พ.ศ.2563

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
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 ค่าพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
 3.3 ค่าพัฒนากระบวนการคิด
 3.4 ค่าส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของไทย

LEMEL
Typewriter
๒๙๖






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.2562 พ.ศ.2563

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

5,164,138 โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา
อ าเภอครบรีุ

โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา

หนา้ 427
ข้อ 58

(2/2.1/786)
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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.2562 พ.ศ.2563

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
 2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
 2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ
3. ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ 
ค่าอาหารแลยานพาหนะ
 3.2 พัฒนาศูนย์กฬีาฟุตบอล
 3.3 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ส าหรับการเรียน
การสอนทางอนิเตอเ์นต็
 3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนที่จ าเป็นในการพัฒนาการจดัการศึกษา

  383,372,658

58
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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2. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร

 รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองพ่นหมอกควันชนดิ

สะพายไหล่
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันชนดิ
สะพายไหล่ จ านวน 20 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 59,000 บาท ใช้
ส าหรับการก าจัดแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆา่
เชื้อโรค หรือ การปอ้งกันก าจัด
แมลง ซ่ึงเปน็พาหะน าโรค เช่น 
ยุง แมลง

1,180,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 501
(163)

1,180,000
1

ส.ค. ก.ย.

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
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ครุภัณฑการศึกษา 
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4. ครุภัณฑ์การศึกษา

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1  โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน จ านวน 

360 ชุด ส าหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อีน้กัเรียน ระดับ
มธัยมศึกษา ส าหรับอาคารเรียน
ใหม ่ โรงเรียนหนองขามพิทยา
คม จ านวน 360 ชุด (ราคา
ท้องตลาด)

604,800 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ าเภอจักราช

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ขอ้ 1
(87)

604,800
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน

 1 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

จดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนด้วย
ระบบถา่ยทอดสด Live 
Streaming โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

20,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451
ขอ้ 4
(13)

2 กล้องวิดีโอ จ านวน 1 เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

จดัซ้ือกล้องวิดีโอ จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา เพื่อใช้ส าหรับ
จดัการเรียนการสอนด้วย
ระบบถา่ยทอดสด Live 
Streaming (ราคาท้องตลาด)

93,600 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451
ขอ้ 5
(13)

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED
 TV) แบบ Smart TV จ านวน
 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนด้วย
ระบบถา่ยทอดสด Live 
Streaming โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

14,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ขอ้ 3
(13)

4 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV จ านวน 10
 เคร่ือง โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED
 TV) แบบ Smart TV จ านวน
 10 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

196,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 449
ขอ้ 1
(46)

5 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
 จ านวน 10 เคร่ือง ส าหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens
 จ านวน 10 เคร่ือง ส าหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

337,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452
ขอ้ 6
(47)

LEMEL
Typewriter
๓๐๖






ผด.02/1

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 จ านวน 10 จอ ส าหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จดัซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 10 จอ ส าหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

153,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452
ขอ้ 7
(48)

7 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV จ านวน 25
 เคร่ือง ส าหรับใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"

จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED
 TV) แบบ Smart TV จ านวน
 25 เคร่ือง ส าหรับใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน โรงเรียน
สีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

490,000 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุง

วิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ขอ้ 2
(80)

1,303,600
7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๐๗



 
 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

LEMEL
Typewriter
๓๐๘
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6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองกรองน  า ระบบ RO 

(Reverse Osmosis 
System) จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

จดัซื อเคร่ืองกรองน  า ระบบ 
ระบบ RO (Reverse 
Osmosls System) จ านวน 1
 ชุด ส าหรับโรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม (ราคาท้องตลาด)

45,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ าเภอจกัราช

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453
ขอ้ 1
(86)

45,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๐๙



 
 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 

LEMEL
Typewriter
๓๑๐
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่

นัง่ (ดีเซล) จ านวน 1 คัน
ส าหรับโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่
นัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ านวน 
1 คัน ส าหรับโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 440
ขอ้ 01
(11)

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับโรงเรียนโตนดพิทยาคม

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
4,000 ซีซีหรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
105 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับโรงเรียนโตนดพิทยาคม
 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,375,000 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

อ าเภอโนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 444
ขอ้ 05
(30)

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

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๑๑
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 
ตัน พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1
 หลัง ส าหรับโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

จดัซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด
 4 ตัน พร้อมอปุกรณ์ จ านวน
 1 หลัง โรงเรียนโตนดพิทยา
คม (ราคาท้องตลาด)

220,000 โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

อ าเภอโนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 445
ขอ้ 06
(30)

4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถมัภ์ 2

จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่
นัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ านวน 
1 คัน ส าหรับโรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์ 2
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถมัภ์

 2
อ าเภอโนนไทย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 441
ขอ้ 02
(370)

5 รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่
นัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ านวน 
1 คัน ส าหรับโรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอครบุรี

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 442
ขอ้ 03
(371)

LEMEL
Typewriter
๓๑๒
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่
นัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ านวน 
1 คัน ส าหรับโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443
ขอ้ 04
(49)

7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน
 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

868,000 โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา
อ าเภอคง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 446
ขอ้ 07
(41)

LEMEL
Typewriter
๓๑๓
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน จ านวน 1 คัน ส าหรับ
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110
 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับโรงเรียนวังโปง่พิทยาคม 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

868,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 447
ขอ้ 08
(69)

9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับโรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไมน่อ้ยกว่า 4,000 ซีซีหรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า
 105 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับโรงเรียนวัดประชานมิติร 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,375,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อ าเภอบัวใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 448
ขอ้ 09
(75)

10 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 คัน โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

จัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 4
 ตัน พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 
หลัง โรงเรียนวัดประชานมิติร 
(ราคาท้องตลาด)

220,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อ าเภอบัวใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 448
ขอ้ 10
(75)

LEMEL
Typewriter
๓๑๔
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน จ านวน 1 คัน โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน
 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค๊ป 
จ านวน 1 คัน โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

868,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม

อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 449
ขอ้ 11
(372)

10,946,000
11

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๑๕



 
 

ครุภัณฑสํานักงาน 

 

LEMEL
Typewriter
๓๑๖
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10.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
 

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เกา้อี้แถวนัง่รอผู้โดยสาร 4 

ที่นัง่
จดัซ้ือเกา้อี้แถวนัง่รอ
ผู้โดยสาร 4 ที่นัง่ จ านวน 
20 ชุดๆละ 6,000 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ท้องตลาด

120,000 สถานีขนส่ง
อ าเภอโชคชัย

ส านักปลัด หน้า 235
ขอ้ 10
(149)

120,000
1รวมโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๑๗
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10. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบ

ดิจติอล (ขาว-ด า)  จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง  
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที ชนดิ
ขาว-ด า ส าหรับโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

50,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 437
ขอ้ 4
(44)

2 เคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบ
ดิจติอล (ขาว-ด า) จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง  
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที ชนดิ
ขาว-ด า ส าหรับโรงเรียนวังโปง่
พิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

50,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุ
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 438
ขอ้ 5
(70)

3 โต๊ะ-เกา้อี้ โรงอาหาร จ านวน
 20 ชุด ส าหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

จัดซ้ือ-เกา้อีโ้รงอาหาร (ไม้
ระแนง) จ านวน 20 ชุด ส าหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
(ราคาท้องตลาด)

104,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ าเภอจกัราช

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 437
ขอ้ 3
(88)

204,000
3

รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

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

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๑๘



 
 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

LEMEL
Typewriter
๓๑๙
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12. ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองพ่นสารเคมีในงานป้องกนั

และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
แบบติดต้ังรถยนต์

จดัซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีในงาน
ป้องกนัและควบคุมไขเ้ลือดออก
แบบ ใช้ส าหรับป้องกนัและก าจดั
แมลง ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค เช่น ยงุ
 แมลง

950,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 502
ขอ้ 1
(189)

2 เคร่ืองอลัตราซาวด์ จดัซ้ือเคร่ืองอลัตราซาวด์ จ านวน 
1 เคร่ือง เคร่ืองละ 120,000 
บาท

120,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 503
ขอ้ 2
(189)

3 เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า จดัซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า จ านวน 
1 เคร่ือง เคร่ืองละ 200,000 
บาท

200,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หน้า 504
ขอ้ 3

(เปล่ียนแปลง
คร้ังที่ 1/190)

1,270,000
3

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวมโครงการ
รวมงบประมาณ

ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๒๐



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

LEMEL
Typewriter
๓๒๑
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13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) ส าหรับ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท 
ส าหรับโรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา เพื่อใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนด้วยระบบ
ถา่ยทอดสด Live Streaming 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

30,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 454
ขอ้ 1
(12)

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

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดันครรำชสีมำ

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๒๒
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13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองพิมพ์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

จดัซ้ือชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์
โน้ตบุก๊ ส าหรับโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา แบบสิทธิการ
ใช้งาน ประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถกูต้องตามกฎหมาย ราคา 
3,800 บาทต่อชุด ส าหรับ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนด้วยระบบถา่ยทอดสด 
Live Streaming จ านวน 1 
ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

3,800 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อ าเภอปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 455
ขอ้ 2
(12)

33,800
2

รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

LEMEL
Typewriter
๓๒๓



 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ(จายขาดเงนิสะสม)   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

LEMEL
Typewriter
๓๒๔



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.80% 700,000 0.28% สํานักการชาง

รวม 1 0.80% 700,000 0.28%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 2 1.60% 21,248,000 8.49% สํานักศึกษาฯ,

สํานักการชาง

รวม 2 1.60% 21,248,000 8.49%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 0.80% 500,000 0.20% กองสงเสริมฯ

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 8 6.40% 30,185,500 12.05% กองสงเสริมฯ,
สํานักปลัดฯ

รวม 9 7.20% 30,685,500 12.25%
6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 109 87.20% 179,943,000 71.86% สํานักการชาง

รวม 109 87.20% 179,943,000 71.86%

           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (จายขาดเงินสะสม)
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

LEMEL
Typewriter
๓๒๕



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.60% 5,000,000 2.00% กองสงเสริมฯ,
สํานักการชาง

รวม 2 1.60% 5,000,000 2.00%

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 0.80% 3,030,000 1.21% สํานักการชาง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.80% 9,796,000 3.91% สํานักการชาง

รวม 2 1.60% 12,826,000 5.12%

รวมทั้งส้ิน 125 100.00% 250,402,500 100.00%

LEMEL
Typewriter
๓๒๖



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๒๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุอําเภอบัวลาย

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุอําเภอบัวลาย

500,000 อําเภอบัวลาย
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

      500,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

LEMEL
Typewriter
๓๒๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายใตโครงการจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบน
วิถีแหงความพอเพียง เพื่อ
ประโยชนและความสุขของ
ประชาชน จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
กลุมอาชีพภายใตโครงการจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถี
แหงความพอเพียง เพื่อประโยชน
และความสุขของประชาชน 
จังหวัดนครราชสีมา

140,000 อําเภอจักราช 
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

2 โครงการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน

1,045,500 อําเภอเมือง
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

3 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ในพื้นที่อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
กลุมอาชีพในพื้นที่อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

600,000 อําเภอปกธงชัย
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

LEMEL
Typewriter
๓๒๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

4 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม
ใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาชีพเสริมใหประชาชนในพื้นที่
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

900,000 อําเภอปกธงชัย
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

5 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

500,000 อําเภอบัวลาย
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

6 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม
ใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาชีพเสริมใหประชาชนในพื้นที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา

1,500,000 อําเภอเมือง
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

7 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม
ใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาชีพเสริมใหประชาชนในพื้นที่
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000 อําเภอขาม
สะแกแสง
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

   5,185,500

7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๓๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 7 : ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมดานการ
ทองเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการสงเสริม
ดานการทองเที่ยว จังหวัด
นครราชสีมา

300,000 ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี 
อําเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

         300,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

LEMEL
Typewriter
๓๓๑



 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๓๓๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา

25,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด (จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

 25,000,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๓๓



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๓๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการจัดหาวัสดุกอสราง
โรงเรือนตามโครงการจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต 
บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อ
ประโยชนและความสุขของ
ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา

จัดหาวัสดุกอสรางโรงเรือนตาม
โครงการจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหง
ความพอเพียง เพื่อประโยชน
และความสุขของประชาชน 
จังหวัดนครราชสีมา

700,000 บานหนอง
มโนรมย หมูที่ 7 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 

จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม
 ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

          700,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๓๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
รายละเอียดตามบัญชีจายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอ 17 หนา 10

1,300,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ตําบล

โปงตาลอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

  1,300,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๓๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนทาง
ขึ้นตําหนักทิพยพิมาน ตําบล
โปงตาลอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 88 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2563 ขอ 18 หนา 11

6,400,000 ถนนทางขึ้นตําหนัก
ทิพยพิมาน ตําบล
โปงตาลอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

2 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.21208 บานหนอง
ขี้ตุน - บานหนองจอก อําเภอ
ปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell)  จํานวน 200 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2563 ขอ 19 หนา 12

14,000,000 บานหนองข้ีตุน - 
บานหนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

LEMEL
Typewriter
๓๓๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

3 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01203 บานหนอง
ตะคอง - บานหนองมวง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 200 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีจายเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2563 ขอ 20 หนา 13

14,000,000 บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองเอ่ียน หมู
ที่ 3 ตําบลสีสุก เชื่อมบานหัว
บึง หมูที่ 1 ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
825 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหนองเอี่ยน หมู
ที่ 3 ตําบลสีสุก 
เชื่อมบานหัวบึง หมูที่
 1 ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก เชื่อมบานพะไล 
หมูที่ 4 ตําบลบึงพะไล อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
840 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ
 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก เชื่อม
บานพะไล หมูที่ 4 
ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๓๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก เชื่อมบานโนนอุดม
 หมูที่ 8 ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
825 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

495,000 บานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก เชื่อมบาน
โนนอุดม หมูที่ 8 
ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองเตา หมูที่ 9 
ตําบลบึงพะไล เชื่อมบาน
หนองขามนาดี ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
840 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหนองเตา หมูที่
 9 ตําบลบึงพะไล 
เชื่อมบานหนองขาม
นาดี ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๓๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

8 กอสรางถนน คสล. (จาก
ถนนพิมาย-ชุมพวง) แยกไป
หนองแรงเฒา บานบุสามัคคี 
หมูที่ 9 ตําบลโบสถ อําเภอพิ
มาย เชื่อมบานสองคอน หมูที่
 16 ตําบลทาลาด อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 890 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานบุสามัคคี หมูที่ 
9 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย เชื่อม
บานสองคอน หมูที่ 
16 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในเมือง บานใหม
สามัคคี หมูที่ 16ตําบลในเมือง
 - บานสระงาม หมูที่ 12 
ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
890 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

10 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ตาล หมูที่ 9 ตําบลสัมฤทธิ์ 
เชื่อมบานดอนแซะ หมูที่ 9 
ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
890 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานตาล หมูที่ 9 
ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อม
บานดอนแซะ หมูที่ 
9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนตะแบก หมูที่ 5
 ตําบลกระชอน สายทางจาก
คลอง 4 ซายไปบานชองแมว 
หมูที่ 11 ตําบลดงใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา (ตอจาก คสล.
เดิม)

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
227 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
908 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโนนตะแบก หมู
ที่ 5 ตําบลกระชอน 
สายทางจากคลอง 4
 ซายไปบานชองแมว
 หมูที่ 11 ตําบลดง
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

12 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ดอนตลุงหวา หมูที่ 10 ตําบล
เมืองนาท - บานหนองจาน 
หมูที่ 11 ตําบลขามสะแกแสง
 อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
880 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานดอนตลุงหวา 
หมูที่ 10 ตําบล
เมืองนาท - บาน
หนองจาน หมูที่ 11
 ตําบลขามสะแกแสง
 อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

13 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 
ตําบลเมืองเกษตร ถึง
บานเมืองชัย ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

999,000 บานโนนตําหนัก หมู
ที่ 4 ตําบลเมือง
เกษตร ถึงบานเมือง
ชัย ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานเกาคอ หมูที่ 5
 ตําบลหนองมะนาว เชื่อมบาน
ไร หมูที่ 6 ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ บาน
ดอนดู หมูที่ 10 ตําบลเมืองคง
 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
223 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
892 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานเกาคอ หมูที่ 5 
ตําบลหนองมะนาว 
เชื่อมบานไร หมูที่ 6
 ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ บาน
ดอนดู หมูที่ 10 
ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเสี่ยว หมูที่ 9 
ตําบลคูขาด เชื่อมบานหนอง
พรานปาน หมูที่ 6 ตําบล
เทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
519 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,595 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานโคกเสี่ยว หมูที่ 
9 ตําบลคูขาด เชื่อม
บานหนองพรานปาน
 หมูที่ 6 ตําบลเทพา
ลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

16 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบลหนองไม
ไผ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานหนองรัง หมูที่ 2
 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
 อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

17 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ดอนกรูด (ซับไทร) หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบานอรพิมพ 
หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานดอนกรูด (ซับ
ไทร) หมูที่ 1 ตําบล
แชะ เชื่อมบานอร
พิมพ หมูที่ 1 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

18 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองมะคา (สายดง) หมูที่ 9 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เชื่อม
หมูที่ 11 บานดะแลง ตําบล
ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานหนองมะคา 
(สายดง) หมูที่ 9 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี เชื่อมหมูที่ 11 
บานดะแลง ตําบล
ทุงอรุณ อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

19 กอสรางถนนหินคลุก บานดง
ดินแดง หมูที่ 7 ตําบลมาบ
ตะโกเอน เชื่อมบานหนองรัง 
หมูที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 794 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานดงดินแดง หมูที่
 7 ตําบลมาบตะโก
เอน เชื่อมบานหนอง
รัง หมูที่ 2 ตําบล
แชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

20 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ดอนกรูด หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่ 1 
ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

21 กอสรางถนนหินคลุก บานขา
คีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ เชื่อม
บานอรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 794 ลบ.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

22 กอสรางถนนหินคลุก บานขา
คีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ เชื่อม
บานดะแลง หมูที่ 11 ตําบล
ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 794 ลบ.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

23 กอสรางถนนหินคลุก บาน
พนาหนองหิน หมูที่ 7 ตําบล
แชะ อําเภอครบุรี เชื่อมบาน
ดะแลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

24 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
06202) บานหนองขาม-
คลองเมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,040 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 8,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

2,396,000 บานหนองขาม-คลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานโนนหมัน 
หมูที่ 9 ตําบลหนองงูเหลือม -
 กม.11 ถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอตําบลใหม อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
711 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,555 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานโนนหมัน หมูที่ 
9 ตําบลหนองงู
เหลือม - กม.11 
ถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานละลม หมูที่ 2 
ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอ
โชคชัย เชื่อมบานโคกลอย 
เทศบาลตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
492 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,460 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานละลม หมูที่ 2 
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชคชัย
 เชื่อมบานโคกลอย 
เทศบาลตําบลหนอง
บุญมาก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

27 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
194 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,552 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

28 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17210) บานขุนละคร - 
บานหนองออ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,400,000 บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๔๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองตะครอง
ใหญ หมูที่ 5 ตําบลโนนยอ 
อําเภอชุมพวง - บานใหม
ปฏิรูป หมูที่ 12 ตําบลโนนรัง
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
930 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหนองตะครอง
ใหญ หมูที่ 5 ตําบล
โนนยอ อําเภอชุม
พวง - บานใหม
ปฏิรูป หมูที่ 12 
ตําบลโนนรัง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเพชร หมูที่ 4 
ตําบลโนนรัง - บานโนนซาด 
หมูที่ 18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
960 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโคกเพชร หมูที่ 
4 ตําบลโนนรัง - 
บานโนนซาด หมูที่ 
18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางแยกทางหลวง 
2223 บานภูดินทอง หมูที่ 
15 ตําบลโนนรัง - บานพันธ
เจริญ หมูที่ 12 ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
960 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานภูดินทอง หมูที่ 
15 ตําบลโนนรัง - 
บานพันธเจริญ หมูที่
 12 ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

32 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บานปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานปราสาท หมูที่ 4
 ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 1
 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

33 ซอมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง
 (อบจ.นม.08201) บานแปรง
 - บานหนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

(1) ซอมแซมถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต (1.1) ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 185 เมตร 
(1.2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร
 ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางรวมไมนอยกวา 2,580 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร
(2) ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดวาง 8 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 6,800 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

4,500,000 บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

34 กอสรางถนนหินคลุก บานจะบู
 หมูที่ 9 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 517 ลบ.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

499,000 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

35 กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
 บานโนนแหน หมูที่ 3 ตําบล
หนองแวง เชื่อมบานวังกะทะ 
หมูที่ 9 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
425 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,550 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,202,000 บานโนนแหน หมูที่ 
3 ตําบลหนองแวง 
เชื่อมบานวังกะทะ 
หมูที่ 9 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

36 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต (อบจ.นม.
26201) ดานขุนทด - หนอง
แวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
535 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,997,000 ดานขุนทด - หนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

37 กอสรางถนน คสล. จากตลาด
นอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา
 เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
685 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
3,425 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 ตลาดนอย หมูที่ 12
 ชุมชนโนนเขวา เขต
เทศบาลตําบลโนน
แดง เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระหัน
คาย หมูที่ 7 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

38 กอสรางถนนลาดยางเคปซีล 
บานตะครอ หมูที่ 7 ตําบล
สําโรง เชื่อมบานหัวตะกุด หมู
ที่ 11 ตําบลกําปง อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
435 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,045 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานตะครอ หมูที่ 7
 ตําบลสําโรง เชื่อม
บานหัวตะกุด หมูที่ 
11 ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

39 กอสรางถนน คสล. บานถนน
ถั่ว หมูที่ 9 ตําบลใหม เชื่อม 
เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ทั้ง 2 ขาง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานถนนถั่ว หมูที่ 9
 ตําบลใหม เชื่อม 
เทศบาลตําบลโนนสูง
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

40 กอสรางถนน คสล. สายบาน
พลสงคราม หมูที่ 2 - บาน
เสลา หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบานดอนมวง 
ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ทั้ง 2 ขาง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานพลสงคราม หมู
ที่ 2 - บานเสลา หมู
ที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
ดอนมวง ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

41 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12205) บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดงนอย อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
160 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,120 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

480,000 บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

42 กอสรางถนน คสล. สายหนอง
ไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานรกฟา 
หมูที่ 11 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 สายหนองไฮ หมูที่ 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
รกฟา หมูที่ 11 
ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

43 ซอมสรางถนนลาดยาง สาย
ทางบานหัวหนอง ตําบลบัว
ใหญ - บานเสมาใหญ ตําบล
เสมาใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
575 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหัวหนอง ตําบล
บัวใหญ - บานเสมา
ใหญ ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

44 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12204) หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
385 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,080 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

45 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายนา
นิคม - หนองหวาเอน จาก
บานหนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง
บานสระไผ หมูที่ 4 ตําบล
ดานชาง เชื่อม หมูที่ 10 บาน
หนองหวาเอน ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหนองเม็ก หมูที่
 9 ถึงบานสระไผ 
หมูที่ 4 ตําบลดาน
ชาง เชื่อม หมูที่ 10
 บานหนองหวาเอน 
ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน
หวยชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์
 เชื่อมบานโนนสมบูรณ หมูที่ 
9 ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
725 ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

497,000 บานหวยชงโค หมูที่
 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานโนน
สมบูรณ หมูที่ 9 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

47 กอสรางถนน คสล. บานหวย
ชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน หมูที่ 
12 ตําบลโคกกระเบ้ือง 
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
725 ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

497,000 บานหวยชงโค หมูที่
 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบ้ือง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทองหลาง 
หมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอ
บานเหลื่อม เชื่อม บานตะโก
นอย ตําบลบานปรางค อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
725 ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

497,000 บานโนนทองหลาง 
หมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์
 อําเภอบานเหลื่อม 
เชื่อม บานตะโกนอย
 ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

49 ปรับปรุงถนนสายบานวังโพธิ์ 
หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ - เขต
บานดอนตะหนิน หมูที่ 2 
ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
636 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 498 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

499,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ - เขต
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๕๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

50 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13306) บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

4,000,000 บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

51 กอสรางถนนหินคลุก บานโคก
สะอาด หมูที่ 3 ตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอครบุรี เชื่อม
บานสระมะคา หมูที่ 2 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอหนองบุญ
มาก  จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 784 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโคกสะอาด หมูที่
 3 ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี 
เชื่อมบานสระมะคา 
หมูที่ 2 ตําบลหนอง
ไมไผ อําเภอหนอง
บุญมาก  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

52 กอสรางถนนลาดยาง บานวัง
กะทะ หมูที่ 4 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม บานโปง
คาง หมูที่ 8 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
785 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,710 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,501,000 บานวังกะทะ หมูที่ 4
 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม
 บานโปงคาง หมูที่ 8
 ตําบลระเริง อําเภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

53 กอสรางถนนลาดยาง บาน
สระน้ําใส หมูที่ 7 ตําบลโปง
ตาลอง เชื่อม ตําบลขนงพระ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

499,000 บานสระน้ําใส หมูที่
 7 ตําบลโปงตาลอง 
เชื่อม ตําบลขนงพระ
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

54 กอสรางถนน คสล. (ปอม
ตํารวจ) บานโนนสงา หมูที่ 7 
ตําบลหนองบัวละคร เชื่อม
บานโนนสายทอง หมูที่ 7 
ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานโนนสงา หมูที่ 7
 ตําบลหนองบัวละคร
 เชื่อมบานโนนสาย
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

55 กอสรางถนนหินคลุก บานบุ
มะคา หมูที่ 1 ตําบลมาบตะโก
เอน เชื่อมบานโคกแขวน หมูที่
 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี 
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 784 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานบุมะคา หมูที่ 1
 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อมบานโคกแขวน 
หมูที่ 5 ตําบลเฉลียง
 อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตําแย หมูที่ 3 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อมบาน
สัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบลสัมฤทธิ์
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
227 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 908 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานตําแย หมูที่ 3 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ 
เชื่อมบานสัมฤทธิ์ 
หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

57 กอสรางถนน คสล. สายบาน
หนองจิก หมูที่ 6 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บานวัดจันทร 
หมูที่ 4 ตําบลประสุข อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 880 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุก ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

499,000 บานหนองจิก หมูที่ 
6 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บาน
วัดจันทร หมูที่ 4 
ตําบลประสุข อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนโชงโลง หมู
ที่ 2 ตําบลดงใหญ เชื่อมบาน
ไทรโยง หมูที่ 14 ตําบล
กระชอน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 875 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด

499,000 บานโนนโชงโลง หมู
ที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อมบานไทรโยง 
หมูที่ 14 ตําบล
กระชอน อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 10
 ตําบลทาหลวง เชื่อม บาน
พุทรา ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 890 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานง้ิวพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อม บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

60 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15205) สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
245 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,715 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

61 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

62 กอสรางถนน คสล. บานบุง
ระกํา หมูที่ 8 ตําบลหนองบัว
ละคร เชื่อมบานดอนกลอย 
หมูที่ 7 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานบุงระกํา หมูที่ 8
 ตําบลหนองบัวละคร
 เชื่อมบานดอนกลอย
 หมูที่ 7 ตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

63 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย
 อําเภอบัวลาย - บานสามเมือง
 หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
825 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานดอนหัน หมูที่ 8
 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานสามเมือง หมูที่ 
1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

64 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01205) บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
451 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,608 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

65 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01201) บานบุ - บานลอง
ตอง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,029 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,232 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,413,000 บานบุ - บานลอง
ตอง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

66 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน
โปงแมลงวัน หมูที่ 5 ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมือง - บาน
หนองกุง เชื่อมบานนากลาง 
ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโปงแมลงวัน 
หมูที่ 5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง - 
บานหนองกุง เชื่อม
บานนากลาง ตําบล
นากลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

67 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01223) บานเสาหงษ - บาน
นากลาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานเสาหงษ - บาน
นากลาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานแดงนอย หมูที่
 2 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัว
ลาย ไปบานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
825 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานแดงนอย หมูที่ 
2 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย ไป
บานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

69 กอสรางถนน คสล. บานชอง
แมว หมูที่ 3 ตําบลชองแมว 
ถึง บานออ ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,650 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

3,900,000 บานชองแมว หมูที่ 3
 ตําบลชองแมว ถึง 
บานออ ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

70 กอสรางถนน คสล. บานมาบ
ปาแดง หมูที่ 11 ตําบลชอง
แมว ถึง บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
 จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,810 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
14,050 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

8,240,000 บานมาบปาแดง หมู
ที่ 11 ตําบลชองแมว
 ถึง บานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

71 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
 สายบานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบานคลอง
ปลากั้ง หมูที่ 16 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. 
พรอมบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

7,000,000 บานไทรทอง หมูที่ 7
 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง
บานคลองปลากั้ง 
หมูที่ 16 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

72 กอสรางถนน คสล. บานวะยาว
 หมูที่ 4 ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมคุมบานโคก บานหนอง
แวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
526 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,630 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานวะยาว หมูที่ 4 
ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อมคุมบานโคก 
บานหนองแวง หมูที่
 2 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

73 กอสรางถนน คสล. บานหัน
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบานหัน
 อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บานเหมือด
แอ หมูที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
148 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
888 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

74 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางบานหนองเกตุ หมูที่ 4
 ตําบลหนองน้ําใส ไปบาน
มะคางาม หมูที่ 4 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
353 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,765 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานหนองเกตุ หมูที่
 4 ตําบลหนองนํ้าใส
 ไปบานมะคางาม 
หมูที่ 4 ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๖๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

75 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
20304) บานหนองนํ้าใส - 
บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
432 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,592 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000     บานหนองนํ้าใส - 
บานสงาพัฒนา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

76 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบลจากถนนหลวง
หมายเลข 2 บานตาลาด หมูที่
 7 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา
 ถึงบานคู หมูที่ 1 ตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
555 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,330 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,940,000 ถนนหลวงหมายเลข
 2 บานตาลาด หมูที่
 7 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา ถึงบานคู
 หมูที่ 1 ตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

77 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18009) สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก - บานนากลาง 
อําภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
770 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,160 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก - บานนา
กลาง อําภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 บานหนองรัง
งาม ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง เชื่อมบานหนองจาน หมูที่
 3 ตําบลตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
870 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,480 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 หมูที่ 13 บานหนอง
รังงาม ตําบลเสิงสาง
 อําเภอเสิงสาง 
เชื่อมบานหนองจาน
 หมูที่ 3 ตําบล
ตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 4 
ตําบลหนองหัวแรต เชื่อมบาน
สวรรควารี ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อมบาน
สวรรควารี ตําบล
หนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทอง หมูที่ 
3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม
บานหนองมวงหวาน หมูที่ 2 
ตําบลงิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
345 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,725 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 3
 ตําบลเมืองพลับพลา
 เชื่อมบานหนองมวง
หวาน หมูที่ 2 ตําบล
งิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

81 กอสรางถนน คสล. สายบาน
โนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบล
เมืองพลับพลา เชื่อมตําบล
หลุงประดู อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
345 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,725 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

1,000,000 บานโนนสําราญ หมู
ที่ 9 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

82 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling) รหัสทาง
หลวงทองถ่ิน นม.ถ.126-02 
สายบานโนนพฤกษ-บาน
หนองพฤกษ ตําบลจักราช - 
บานโนนเสมา ตําบลหินโคน 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,552 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 24,864 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

10,200,000 ทางหลวงทองถิ่น 
นม.ถ.126-02 สาย
บานโนนพฤกษ-บาน
หนองพฤกษ ตําบล
จักราช - บานโนน
เสมา ตําบลหินโคน 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองนาดี หมูที่
 6 ตําบลโนนตูม ไปบานลุง
ประดู หมูที่ 7 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
5,500 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

3,000,000 บานหนองนาดี หมูที่
 6 ตําบลโนนตูม ไป
บานลุงประดู หมูที่ 7
 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

84 กอสรางถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติก สายปากทางบานโนน
สมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง - โรงเรียนสีดาวิทยา 
ทต.สีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
293 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,758 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

848,000 บานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง - โรงเรียนสีดา
วิทยา ทต.สีดา 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

85 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16101) บานเจริญผล-บาน
สระแกว อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,816 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
19,712 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

5,810,000 บานเจริญผล-บาน
สระแกว อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

86 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16202) บานหนองเครือ-
บานหวยแคน อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา 

ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 730 เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 0.50 เมตร ยาว 391 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางรวมกันไมนอย
กวา 6,387 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,880,000 บานหนองเครือ-
บานหวยแคน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

87 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16006) บานโนนสุวรรณ-
บานโนนเสมา อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,080,000 บานโนนสุวรรณ-
บานโนนเสมา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

88 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16005) บานหนองจิก-บาน
ปรางค อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,100 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,680,000 บานหนองจิก-บาน
ปรางค อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

89 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18206) บานหนองตะไก - 
บานดอนกอก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
440 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,200,000 บานหนองตะไก - 
บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

90 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18010) บานโนนคา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
190 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโนนคา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

91 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18011) บานโนนคา - บาน
โคกกระพี้ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโนนคา - บาน
โคกกระพี้ อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

92 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18012) บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
180 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

93 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13304) บานไรออย - บาน
หันหวยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
165 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 990 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

497,000 บานไรออย - บาน
หันหวยทราย 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงสิ้นสุดถนนคอนกรีต
เกา หมูที่ 3 ตําบลหนองตะไก
 - คลองสวายสอ เขตตําบล
หนองบุญมาก อําเภอหนอง
บุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก - 
คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

95 กอสรางถนนลาดยาง สาย
บานทุงหัวขวาน หมูที่ 5 
ตําบลสารภี เชื่อม ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานทุงหัวขวาน หมู
ที่ 5 ตําบลสารภี 
เชื่อม ตําบลบานใหม
 อําเภอหนองบุญมาก
  จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

96 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระซาง หมูที่ 5 
ตําบลไทยเจริญ-บานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานสระซาง หมูที่ 5
 ตําบลไทยเจริญ-
บานปรางคประเสริฐ
 หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

97 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระมะคา หมูที่ 2 
ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนอง
บุญมาก เชื่อม บานแชะ 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
 อําเภอหนองบุญมาก
 เชื่อม บานแชะ 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๗๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไมไผแสนสุข 
หมูที่ 9 ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม 
ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
177 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
885 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม
 ตําบลมาบตะโกเอน
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

99 กอสรางถนนลาดยางจากสาม
แยก อบต.ลุงเขวา ตําบลลุงเข
วา - แยกปากทางหนองตะไก 
ตําบลหนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
245 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,470 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 สามแยก อบต.ลุงเข
วา ตําบลลุงเขวา - 
แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

100 กอสรางถนนลาดยางจาก
สนามกีฬา บานโนนข้ีตุน หมูที่
 9 ตําบลสารภี เชื่อมตําบล
สีสุก อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
292 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,460 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

500,000 สนามกีฬา บานโนน
ขี้ตุน หมูที่ 9 ตําบล
สารภี เชื่อมตําบล
สีสุก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๘๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

101 กอสรางถนน คสล. บานหนอง
หาง หมูที่ 10 ตําบลบัวลาย -
 บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ
 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย -
 บานศาลาดิน หมูที่
 7 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองแสง หมูที่ 5 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 ตําบล
กุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
645 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,225 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

2,000,000 สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหลุบกุง หมูที่ 10 
ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย -
 บานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ
 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

494,000 บานหลุบกุง หมูที่ 
10 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย - บาน
โคกกลาง หมูที่ 8 
ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๘๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

104 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13202) หนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,120 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

495,000 หนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

105 กอสรางถนน คสล. สายบาน
โนนประดู หมูที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อมบานสระกรวด 
หมูที่ 2 ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
880 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

106 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12208) บานหนองแจงใหญ -
 บานอีโค อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
750 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,976,000 บานหนองแจงใหญ -
 บานอีโค อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๘๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

107 ปรับปรุงซอมแซมถนน อบจ.น
ม.(19203) บานขามทะเลสอ
 หมูที่ 1 ตําบลขามทะเลสอ - 
บานโนน หมูที่ 2 ตําบลโปง
แดง อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ความ
ยาวรวม 1,180 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 9,440 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

3,380,000 บานขามทะเลสอ 
หมูที่ 1 ตําบลขาม
ทะเลสอ - บานโนน 
หมูที่ 2 ตําบลโปง
แดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

108 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม. (19204) บานบึง
ออ หมูที่ 1 ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ความ
ยาวรวม 462 หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 3,696 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,324,000 บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

LEMEL
Typewriter
๓๘๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

109 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
ซับสวอง หมูที่ 6 ตําบลขนง
พระ เชื่อมตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,950 ตร.ม.
พรอม ตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

7,266,000 บานซับสวอง หมูที่ 6
 ตําบลขนงพระ 
เชื่อมตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

 179,943,000

109

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๘๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
กลางคายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมปรับปรุงสนามกีฬากลางคายสุรนารี
 งานซอมปรับปรุงหองน้ํา-หองสวมฝง
ตะวันออก งานซอมปรับปรุงอาคาร
สํานักงานสนามกีฬากลางคายสุรนารี 
งานปรับปรุงค้ํายันอัฒจรรยฝงตะวันออก
 งานปรับปรุงคบเพลิงอัฒจรรยฝง
ตะวันออก และงานปลูกหญาสนาม
ฟุตบอลและระบบน้ําสนามฟุตบอล  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

4,700,000 สนามกีฬา
กลางคายสุร
นารี อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (จายเงินสะสม
 ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

  4,700,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๘๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในลานเอนกประสงค 
สํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ตําบล
มะเริง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

พาดสายไฟฟาเมนหลัก 3 เฟส 4 
สาย CVo.6/1kv 16 sq.mm. ยาว
230 เมตร, ปกเสาไฟฟา คอร. 
ขนาด 9 เมตร จํานวน 2 ตน ติดตั้ง
โคมฟลัดไลท LED ขนาด 200 วัตต
จํานวน 76 โคม เดินระบบไฟฟาใต
ติด รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.
กําหนด

3,030,000 สํานักการชาง 
องคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา 
ตําบลมะเริง 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

     3,030,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๘๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 กอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ พระบรมราชาภิเษก 
ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมราชาภิเษก ประจําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 จํานวน 2 
แหง รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

9,796,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

   9,796,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๘๗



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๓๘๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 กอสรางอาคารโรงอาหาร 4 
ชั้น จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

กอสรางอาคารโรงอาหาร 4 
ชั้น จํานวน 1 หลัง สําหรับ
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

19,948,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

  19,948,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.
ก.ค
.

LEMEL
Typewriter
๓๘๙



 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ   
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กนัเงิน 

(แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๓๙๐



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00% 2,000,000 100.00% สํานักการชาง

รวม 1 100.00% 2,000,000 100.00%

รวมทั้งส้ิน 1 100.00% 2,000,000 100.00%

                บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเงิน(แกไข)
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

LEMEL
Typewriter
๓๙๑



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๙๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

29 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
23101) บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
585 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,510 เมตร พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 612 
ขอ 29

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/174)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562  หนา 104 )

LEMEL
Typewriter
๓๙๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

29 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
23101) บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
585 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 612 
ขอ 29

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/174)
(กันเงิน ป62

ดําเนินการ ป63)

2,000,000

1รวมโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

   บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงิน)
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๙๔



ที่ปรึกษา 
 

รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
      
 

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายยศธร       อัครกุลพิทักษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 

 


