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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน   ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังตอ่ไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน   4,326,375,671.06 บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จ านวน    4,225,746,734.02 บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน      819,635,633.48 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

       จ านวน   133   โครงการ      รวม      76,497,086.00    บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

       จ านวน   775   โครงการ รวม          542,943,715.32    บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน      41,343,000.00 บำท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2.1  รำยรับจริง  จ ำนวน  3,666,147,335.80  บำท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร  จ านวน      140,571,929.64   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  10,350,028.56   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน   43,547,013.84  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน         0.00   บาท 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน   3,958,575.50   บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน  0.00      บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน    1,401,599,088.26 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   2,066,120,700.00 บาท 
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   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน       165,357,448.52 บำท 
 2.3 รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  2,522,513,927.63  บำท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน        112,936,086.55 บาท 
งบบุคลากร จ านวน      1,202,060,750.14 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน     1,148,635,586.94 บาท 
งบลงทุน จ านวน   43,306,504.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน  15,575,000.00    บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน         0.00    บาท 

   2.4  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน   203,134,305.16  บาท 

   2.5 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ านวน   140,376,348.14 บาท 
   2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ านวน         0.00    บาท 
   2.7   รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้  จ านวน         0.00    บาท 

3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง  กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายรับจริง จ านวน   1,327,206.38 บาท 
รายจ่ายจริง  จ านวน        940,791.52 บาท 
เงินกูจ้ากธนาคาร /อ่ืน ๆ จ านวน        0.00 บาท 
ยืมเงินสะสม  จ านวน      0.00 บาท 
ก าไรสะสม จ านวน        0.00 บาท 
เงินสะสม จ านวน   2,970,278.86     บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน     992,786.00 บาท 
เงินฝากธนาคาร  จ านวน    3,982,072.42    บาท 
ทรัพย์รับจ าน า  จ านวน         0.00 บาท 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาททจึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาองคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป 

2



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 140,571,929.64 110,700,000.00 115,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

10,350,028.56 2,840,000.00 12,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 43,547,013.84 33,000,000.00 20,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,958,575.50 1,400,000.00 1,400,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 60,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 198,427,547.54 148,000,000.00 148,460,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 1,401,599,088.26 1,152,000,000.00 1,151,540,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,401,599,088.26 1,152,000,000.00 1,151,540,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00

รวม 3,666,147,335.80 3,357,189,800.00 2,622,444,400.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 112,936,086.55 148,625,608.00 143,994,640.00

งบบุคลากร 1,202,060,750.14 1,351,971,400.00 1,376,125,500.00

งบดําเนินงาน 1,147,815,726.94 1,390,234,592.00 693,073,300.00

งบลงทุน 43,306,504.00 463,893,200.00 409,250,960.00

งบเงินอุดหนุน 15,575,000.00 65,000.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 2,400,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 2,521,694,067.63 3,357,189,800.00 2,622,444,400.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 275,776,835

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,776,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,452,550,600

แผนงานสาธารณสุข 42,626,505

แผนงานสังคมสงเคราะห 66,029,950

แผนงานเคหะและชุมชน 18,297,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,335,930

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 32,865,340

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 524,560,540

แผนงานการเกษตร 9,630,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 143,994,640

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,622,444,400
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 143,994,640 143,994,640
    งบกลาง 143,994,640 143,994,640

รวม 143,994,640 143,994,640
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 88,779,200 16,808,100 34,829,300 6,021,500 146,438,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 15,455,800 0 0 0 15,455,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 73,323,400 16,808,100 34,829,300 6,021,500 130,982,300

งบดําเนินงาน 80,604,800 9,870,000 30,180,000 1,330,000 121,984,800
    ค่าตอบแทน 52,030,000 600,000 17,500,000 100,000 70,230,000

    ค่าใช้สอย 19,404,800 4,840,000 2,230,000 970,000 27,444,800

    ค่าวัสดุ 8,670,000 930,000 2,350,000 260,000 12,210,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 3,500,000 8,100,000 0 12,100,000

งบลงทุน 1,717,935 4,537,300 1,098,700 0 7,353,935
    ค่าครุภัณฑ์ 1,717,935 4,537,300 1,098,700 0 7,353,935

รวม 171,101,935 31,215,400 66,108,000 7,351,500 275,776,835
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 2,045,460 2,045,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,045,460 2,045,460

งบดําเนินงาน 4,861,200 4,861,200
    ค่าใช้สอย 4,861,200 4,861,200

งบลงทุน 869,500 869,500
    ค่าครุภัณฑ์ 869,500 869,500

รวม 7,776,160 7,776,160
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 65,714,700 1,018,470,200 1,084,184,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 65,714,700 1,018,470,200 1,084,184,900

งบดําเนินงาน 39,107,000 326,833,500 365,940,500
    ค่าตอบแทน 4,156,000 0 4,156,000

    ค่าใช้สอย 32,891,000 326,833,500 359,724,500

    ค่าวัสดุ 1,220,000 0 1,220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 840,000 0 840,000

งบลงทุน 455,000 1,970,200 2,425,200
    ค่าครุภัณฑ์ 455,000 0 455,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,970,200 1,970,200

รวม 105,276,700 1,347,273,900 1,452,550,600
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,259,800 23,604,400 25,864,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,259,800 23,604,400 25,864,200

งบดําเนินงาน 3,660,000 13,037,570 16,697,570
    ค่าตอบแทน 350,000 0 350,000

    ค่าใช้สอย 230,000 13,037,570 13,267,570

    ค่าวัสดุ 3,080,000 0 3,080,000

งบลงทุน 64,735 0 64,735
    ค่าครุภัณฑ์ 64,735 0 64,735

รวม 5,984,535 36,641,970 42,626,505
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 13,390,300 14,789,000 28,179,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,390,300 14,789,000 28,179,300

งบดําเนินงาน 1,500,000 21,197,400 22,697,400
    ค่าตอบแทน 200,000 1,100,000 1,300,000

    ค่าใช้สอย 420,000 4,591,400 5,011,400

    ค่าวัสดุ 880,000 13,978,000 14,858,000

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

งบลงทุน 153,250 15,000,000 15,153,250
    ค่าครุภัณฑ์ 153,250 0 153,250

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 15,000,000 15,000,000

รวม 15,043,550 50,986,400 66,029,950
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 10,126,700 2,284,600 4,526,600 16,937,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,126,700 2,284,600 4,526,600 16,937,900

งบดําเนินงาน 0 1,360,000 0 1,360,000
    ค่าใช้สอย 0 1,360,000 0 1,360,000

รวม 10,126,700 3,644,600 4,526,600 18,297,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 10,909,700 10,909,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,909,700 10,909,700

งบดําเนินงาน 37,426,230 37,426,230
    ค่าใช้สอย 37,426,230 37,426,230

รวม 48,335,930 48,335,930

12



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 2,196,700 4,163,040 6,359,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,196,700 4,163,040 6,359,740

งบดําเนินงาน 19,005,600 7,500,000 26,505,600
    ค่าใช้สอย 19,005,600 7,500,000 26,505,600

รวม 21,202,300 11,663,040 32,865,340

13



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 19,953,000 35,253,200 55,206,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,953,000 35,253,200 55,206,200

งบดําเนินงาน 92,400,000 0 92,400,000
    ค่าตอบแทน 700,000 0 700,000

    ค่าใช้สอย 62,100,000 0 62,100,000

    ค่าวัสดุ 29,600,000 0 29,600,000

งบลงทุน 1,960,940 374,993,400 376,954,340
    ค่าครุภัณฑ์ 1,960,940 0 1,960,940

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 374,993,400 374,993,400

รวม 114,313,940 410,246,600 524,560,540
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

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

งบลงทุน 6,430,000 6,430,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,430,000 6,430,000

รวม 9,630,000 9,630,000
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 275,776,835

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,776,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,452,550,600

แผนงานสาธารณสุข 42,626,505

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 66,029,950

แผนงานเคหะและชุมชน 18,297,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,335,930

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 32,865,340

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 524,560,540

แผนงานการเกษตร 9,630,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 143,994,640

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,622,444,400

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด
นครราชสีมา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,623,728,020 
บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,622,444,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 115,814,559.02 110,032,550.14 97,000,000.00 0.00 % 97,000,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 30,418,564.09 30,539,379.50 13,700,000.00 31.39 % 18,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 146,233,123.11 140,571,929.64 110,700,000.00 115,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 6,057,991.42 4,170,265.56 1,600,000.00 25.00 % 2,000,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,668,293.60 6,179,763.00 1,200,000.00 733.33 % 10,000,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,726,285.02 10,350,028.56 2,840,000.00 12,000,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 40,716,095.76 43,547,013.84 33,000,000.00 -39.39 % 20,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,716,095.76 43,547,013.84 33,000,000.00 20,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 3,599.50 12,487.00 0.00 0.00 % 0.00

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 458.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,729,433.85 3,940,630.50 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,733,033.35 3,958,575.50 1,400,000.00 1,400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

รวมหมวดรายได้จากทุน 80,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 882,422,115.70 875,051,383.49 700,000,000.00 4.51 % 731,540,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 241,296,036.93 207,964,707.79 190,000,000.00 -21.05 % 150,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 298,100,428.24 287,526,286.38 237,000,000.00 3.38 % 245,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 30,508,069.88 31,056,710.60 25,000,000.00 0.00 % 25,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,452,326,650.75 1,401,599,088.26 1,152,000,000.00 1,151,540,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 1,774,267,787.00 2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 -35.72 % 1,322,444,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,774,267,787.00 2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00
รวมทุกหมวด 3,425,082,974.99 3,666,147,335.80 3,357,189,800.00 2,622,444,400.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,622,444,400   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 115,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 97,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 12,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 20,000,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,400,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา 

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

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,151,540,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 731,540,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 150,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 245,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 1,322,444,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,322,444,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา 
ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ
. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เช่น เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ
 เป็นต้น
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ปี 2563 ปี 2564

8,268,600 8,268,600 0 %

5,064,924.44 6,400,000 11.44 %

242,883 400,000 0 %

784,700 678,600 9.7 %

50,383,306 110,684,723 -51.73 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,588,501 1,650,816 -100 %

0 0 0 %

9,699,045 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ

อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ    จงัหวดันครรำชสมีำ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่ำช ำระหนีเ้งนิกู ้ 8,268,600 8,268,600

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 4,458,455.64 7,132,288

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 0 400,000

เงนิสนับสนุนงบประมำณรำยจำ่ยกจิกำรโครงกำรอืน่ ๆ 775,600 744,400

เงนิส ำรองจำ่ย 61,231,900 53,431,425

รำยจำ่ยตำมขอ้ผูกพนั

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 0 39,000,000

เงนิชว่ยค่ำครองชพีผูร้บับ ำนำญ (ช.ค.บ.) 0 1,200,000

เงนิบ ำเหน็จลกูจำ้งประจ ำ 0 5,500,000

เงนิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) 0 15,317,600

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีลกูจำ้งประจ ำ (กสจ.) 0 200,300

1.ค่ำบ ำรงุสมำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 0 0

1.เงนิสมทบกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภำพทีจ่ ำเป็นต่อสขุภำพ 10,000,000 0

2.เงนิสมทบเขำ้กองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภำพทีจ่ ำเป็นต่อสขุภำพจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

3. เงนิสงเครำะหผ์ูป่้วยทีย่ำกไรข้ององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

3.ค่ำบ ำรงุสมำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 1,560,516 0

5.เงนิชว่ยค่ำครองชพีใหแ้กข่ำ้รำชกำรบ ำนำญ อบจ.นครรำชสมีำ 99,718 0

6.เงนิบ ำเหน็จรำยเดอืน หรอืบ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนและเงนิบ ำเหน็จตกทอดลกูจำ้ง 800,397.58 0

7.เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) 2,670,510.7 0

8.เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำรซึง่จดทะเบยีนแลว้

(กสจ.)
47,899.2 0

ค่ำบ ำรงุสมำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 0 1,600,027
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 10,000,000 0 %

16,000,000 39,000,000 -100 %

704,839.2 1,200,000 -100 %

0 0 0 %

3,689,698.94 5,500,000 -100 %

15,985,275.97 17,000,000 -100 %

278,523 303,400 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

245,790 1,000,000 -100 %

112,936,086.55 203,086,139

112,936,086.55 203,086,139

112,936,086.55 203,086,139

112,936,086.55 203,086,139

2,132,280 2,132,300 0 %

480,000 480,000 0 %

480,000 480,000 0 %

899,520 899,600 0 %

7,812,471 10,092,400 13.59 %

11,804,271 14,084,300

91,399,877.14 105,347,700 -45.09 %

1,455,282.5 1,843,700 -39.57 %

811,896.77 1,225,200 -45.35 %

293,580 321,200 6.76 %

เงนิสงเครำะหผ์ูป่้วยทีย่ำกไรข้ององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 200,000

เงนิสมทบเขำ้กองทุนเงนิทดแทนเป็นรำยปี 176,726 0

เงนิสมทบเขำ้กองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภำพจงัหวดันครรำชสมีำ 0 10,000,000

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 15,645,644.7 0

เงนิชว่ยค่ำครองชพีผูร้บับ ำนำญ (ชคบ.) 0 0

เงนิชว่ยพเิศษผูร้บับ ำนำญ 498,590 0

เงนิบ ำเหน็จลกูจำ้งประจ ำ 783,712.3 0

เงนิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) 13,556,691.95 0

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซึง่จดทะเบยีนแลว้ (กสจ.) 242,298.6 0

เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยค่ำท ำศพขำ้รำชกำร/พนักงำน 0 600,000

เงนิชว่ยค่ำท ำศพลกูจำ้งประจ ำ 0 100,000

เงนิชว่ยค่ำท ำศพพนักงำนจำ้ง 0 300,000

เงนิชว่ยพเิศษ 605,460 0

รวมงบกลาง 121,422,720.67 143,994,640

รวมงบกลาง 121,422,720.67 143,994,640

รวมงบกลาง 121,422,720.67 143,994,640

รวมแผนงานงบกลาง 121,422,720.67 143,994,640

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,007,066 2,132,300

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 449,250 480,000

ค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 449,250 480,000

เงนิเดอืนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 897,729 899,600

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชกิสภำ/เลขำนุกำรสภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 9,229,126 11,463,900

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 13,032,421 15,455,800

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 86,812,030.71 57,844,400

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 1,607,435.15 1,114,100

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 754,014.52 669,600

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 277,920 342,900
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23,583,097.29 27,309,400 -54.21 %

1,021,328.6 1,157,000 -26.71 %

118,565,062.3 137,204,200

130,369,333.3 151,288,500

62,300 50,405,000 0.59 %

3,312.5 30,000 0 %

1,616,480 1,921,200 -32.33 %

1,682,092.5 52,356,200

1,305,577.5 0 0 %

0 0 0 %

0 2,350,000 -100 %

0 0 100 %

46,620 0 0 %

0 70,000 -57.14 %

0 0 0 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

4,840 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

83,754 0 0 %

0 1,150,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

200,090 0 0 %

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 21,414,699.03 12,504,400

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 900,233.04 848,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 111,766,332.45 73,323,400

รวมงบบุคลากร 124,798,753.45 88,779,200

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 116,500 50,700,000

ค่ำเบีย้ประชมุ 0 30,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 1,732,480 1,300,000

รวมคา่ตอบแทน 1,848,980 52,030,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

01. ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ีง 0 0

01. ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 1,172,334.41 0

01.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 0

01.ค่ำจำ้งเหมำบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 2,350,000

02. ค่ำบอกรบัวำรสำร 44,380 0

02.ค่ำบอกรบัวำรสำร 0 30,000

03. ค่ำบอกรบัวำรสำร 4,840 0

03.ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่/ส ำเนำเอกสำร/ปกรำยงำนกจิกรรมของส ำนักปลดั 0 0

03.ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่/ส ำเนำเอกสำร/ปกรำยงำนกจิกรรมของส ำนักปลดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั
0 50,000

03.ค่ำบอกรบัวำรสำร 0 0

04. ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่/ส ำเนำเอกสำร/ปกรำยงำนกจิกรรม 15,000 0

04.กำรท ำนิตกิรรมค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 500,000

04.ค่ำลำ้งอดัขยำยภำพ 0 0

05. กำรท ำนิตกิรรมค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 0

05.กำรท ำนิตกิรรม ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 0

05.ค่ำประชำสมัพนัธผ์ลงำน และกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 500,000

06. กำรท ำนิตกิรรมค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 92,505.5 0

06. ค่ำประสมัพนัธผ์ลงำน และกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,900,000 -100 %

0 0 0 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 0 0 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 28,450 -100 %

0 0 0 %

23,125 0 0 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

397,415 0 0 %

283,136.5 1,800,000 -22.22 %

655,869 1,000,000 -20 %

0 5,000,000 -96 %

0 0 100 %

06.ค่ำเชำ่อำคำรเพือ่ใชใ้นกำรปฏบิตัริำชกำร เก็บเอกสำรหรอืพสัดุต่ำงๆขององคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 720,000

06.ค่ำประชำสมัพนัธผ์ลงำน และกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

07. ค่ำประชำสมัพนัธผ์ลงำน และกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 211,994 0

07.ค่ำจดัท ำหนังสอื/ดวีดี ีเผยแพรผ่ลงำน 0 100,000

07.ค่ำเชำ่อำคำรเพือ่ใชใ้นกำรปฏบิตัริำชกำร เก็บเอกสำรหรอืพสัดุต่ำงๆ ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

08. ค่ำจดัท ำหนังสอื/ดวีดี ีเผยแพรผ่ลงำน 89,000 0

08.ค่ำจดัท ำหนังสอื/ดวีดี ีเผยแพรผ่ลงำน 0 0

08.ค่ำจดัท ำหนังสอืคู่มอืระเบยีบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุสภำและจดัท ำแฟ้มกำร

ประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั
0 100,000

09.ค่ำจดัท ำสือ่สิง่พมิพเ์ผยแพรป่ระชำสมัพนัธเ์กีย่วกบักำรมสีว่นรว่มของประชำชน 0 50,000

09.ค่ำจดัท ำหนังสอืคู่มอื ระเบยีบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุสภำ และจดัท ำแฟ้มกำร

ประชมุสภำ
0 0

10. ค่ำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ/์กรอบโครงสรำ้งและผลงำนกจิกรรม 19,200 0

10.ค่ำจดัท ำสือ่สิง่พมิพเ์ผยแพรป่ระชำสมัพนัธเ์กีย่วกบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื

ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
0 0

10.โครงกำรสรำ้งจติส ำนึกตระหนักถงึภยักำรทุจรติคอรปัช ัน่ 0 50,000

11.ค่ำจดัท ำ/จดัซือ้คู่มอืปฏบิตังิำน/กำรประเมนิองคก์ร 0 50,000

11.ค่ำจดัท ำ/จดัซือ้คู่มอืปฏบิตังิำน/กำรประเมนิองคก์ร 0 0

12. ค่ำจดัท ำ/จดัซือ้คู่มอืปฏบิตังิำน/กำรประเมนิองคก์ร 28,250 0

12.ค่ำจดัท ำ/จดัซือ้คู่มอืปฏบิตังิำน/กำรประเมนิองคก์ร 0 0

12.ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรด ำเนินคดใีนช ัน้ศำล และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 0

12.ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรด ำเนินคดใีนช ัน้ศำล และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 30,000

13.โครงกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 100,000

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเชำ่อำคำรและทีด่นิ 0 0

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 201,980 1,400,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 708,999 800,000

02.ค่ำชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืค่ำสนิไหมทดแทน 0 200,000

03.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ และนำยก

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ (กรณีครบวำระ ยบุสภำ กรณีแทนต ำแหน่งทีว่ำ่ง และ

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ส ัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ และกรณีอืน่ๆ)

0 1,500,000
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0 500,000 -100 %

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

263,425 0 0 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

94,825 0 0 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 349,500 -100 %

03.โครงกำรผลติและเผยแพรว่ำรสำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

04.โครงกำรผลติและเผยแพรป่ระชำสมัพนัธผ์ลงำนและกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ ผ่ำนสือ่ออนไลน์
0 0

04.โครงกำรผลติและเผยแพรว่ำรสำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 200,000

05.โครงกำรปลกุจติส ำนึกเทดิทูนสถำบนัส ำคญัของชำต ิโดยกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตัหิวัขอ้”

สรำ้งคนดดีว้ยประวตัศิำสตร ์สรำ้งชำตดิว้ยอุดมกำรณ ์เสรมิสรำ้งกำรท ำงำนเป็นทมี
0 0

05.โครงกำรผลติและเผยแพรป่ระชำสมัพนัธผ์ลงำนและกจิกรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ ผ่ำนสือ่ออนไลน์
0 500,000

05.โครงกำรสง่เสรมิควำมรูด้ำ้นกฎหมำยใหแ้กบ่คุลำกรในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
0 0

06. โครงกำรปลกุจติส ำนึกเทดิทูนสถำบนัส ำคญัของชำต ิโดยกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร 

เพือ่เสรมิสรำ้งอุดมกำรณร์กัชำตแิละเทดิทูลสถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์
361,250 0

06.โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นงำนประชำสมัพนัธอ์งคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ ประจ ำปี งบประมำณ 2563
0 0

06.โครงกำรอบรมสง่เสรมิควำมรูด้ำ้นกฎหมำยใหแ้กบ่คุลำกรในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
0 500,000

06.โครงกำรอบรมสรำ้งควำมตระหนักรูก้ำรป้องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงำน 0 0

07. โครงกำรฝึกอบรม และศกึษำดูงำนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ กำรปฏบิตังิำนของศูนย ์

ประสำนงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
441,600 0

07.โครงกำรปลกุจติส ำนึกเทดิทูนสถำบนัส ำคญัของชำต ิโดยกำรจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร 

หวัขอ้ "สรำ้งคนดดีว้ยประวตัศิำสตร ์สรำ้งชำตดิว้ยอุดมกำรณ ์เสรมิสรำ้งกำรท ำงำนเป็นทมี"
0 0

07.โครงกำรปลกุจติส ำนึกเทดิทูนสถำบนัส ำคญัของชำต ิโดยกำรจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร 

หวัขอ้ "สรำ้งคนดดีว้ยประวตัศิำสตรส์รำ้งชำตดิว้ยอุดมกำรณ ์เสรมิสรำ้งกำรท ำงำนเป็นทมี"
0 500,000

08. โครงกำรฝึกอบรม/ประชมุทำงวชิำกำรเพือ่เสรมิสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้นกำรป้องกนักำร

ทุจรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงำน
506,680 0

08.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำและนำยก

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ (กรณีครบวำระ ยบุสภำ กรณีแทนต ำแหน่งทีว่ำ่ง และ

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ส ัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ และกรณีอืน่ๆ)

0 0

08.โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นงำนประชำสมัพนัธ ์องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 200,000

09.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนบคุลำกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน 0 1,500,000

10.โครงกำรอบรมสมัมนำและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพของผูบ้รหิำร และสมำชกิสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั "หลกัสตูรเศรษฐกจิพอเพยีงส ำหรบันักกำรเมอืง"
0 0
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 1,895,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

1,934,650 0 0 %

0 183,610 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 73,420 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

223,115 0 0 %

0 0 100 %

10.โครงกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เร ือ่ง "กำรใชง้ำนระบบสำรบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ์(e-Saraban) เพือ่สง่เสรมิควำมรูแ้ละเพิม่เครอืข่ำยกำรใชง้ำน"
0 100,000

11. โครงกำรอบรมใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบับทบำทภำรกจิหนำ้ทีข่องผูด้ ำรงต ำแหน่ง

ทำงกำรเมอืง “หลกัสตูรกำรยืน่บญัชแีสดงรำยกำรทรพัยส์นิและหนีส้นิของผูด้ ำรงต ำแหน่ง

ทำงกำรเมอืง”      

93,600 0

11.โครงกำรค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัประชมุ/รว่มประชมุ สมำพนัธอ์งคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
0 50,000

11.โครงกำรค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัประชมุ/รว่มประชมุ สมำพนัธอ์งคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
0 0

12.โครงกำรอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นประชำธปิไตยและกำรมสีว่นรว่ม 0 320,000

13. โครงกำรอบรมสมัมนำและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพผูบ้รหิำร และสมำชกิสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั “หลกัสตูรบทบำทผูน้ ำทีด่ใีนยคุ Thailand 4.0”
343,330 0

13.โครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำและทศันศกึษำดูงำนของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่

ในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

13.โครงกำรอบรมสมัมนำและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพผูบ้รหิำร และสมำชกิสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั
0 692,500

14. โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
294,000 0

14.โครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำและทศันศกึษำดูงำนของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ 

และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,500,000

14.โครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำและทศันศกึษำดูงำนของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่

ในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

14.โครงกำรอบรมใหค้วำมรูม้ำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคล ขำ้รำชกำรครแูละ

บคุลำกรทำงกำรศกึษำในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

15.โครงกำรอบรมใหค้วำมรูม้ำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคล 0 1,000,000

16. โครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำและทศันศกึษำดูงำนของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่

ในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ  
2,777,050 0

16.โครงกำรปฐมนิเทศและพฒันำขำ้รำชกำร พนักงำนจำ้ง องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

16.โครงกำรฝึกอบรมกำรเสรมิสรำ้งและกำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 330,000

17.โครงกำรปฐมนิเทศและพฒันำบคุลำกร องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2565
0 145,000

17.โครงกำรฝึกอบรมกำรเสรมิสรำ้งและกำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกรในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ   
0 0

18.โครงกำรฝึกอบรมกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรมนุษยไ์ปสูอ่งคก์ำรยคุใหม่ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2565
0 185,000
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0 170,480 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 156,000 -100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

212,647 0 0 %

0 3,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

1,020,327.75 1,180,000 5.93 %

6,749,416.75 24,817,060

1,308,382 1,800,000 5.56 %

18.โครงกำรสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร "ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดัท ำแบบประเมนิกำร

เลือ่นและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ของขำ้รำชกำรส ำหรบัต ำแหน่งประเภททั่วไป

และประเภทวชิำกำร"

0 0

19.โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้ร ือ่งกำรจดักำรควำมรูก้บักำรบรหิำรงำนภำครฐัแนวใหม่ เพือ่

มุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
0 70,400

20. โครงกำรฝึกอบรมกำรเสรมิสรำ้งและกำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกร ในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ   
240,580 0

20.โครงกำรสรรหำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและพนักงำนจำ้ง ตำมแผน

อตัรำก ำลงั 3 ปี
0 0

20.โครงกำรสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเพือ่สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมตำมหลกัธรรมค ำสอนทำง

พระพทุธศำสนำ เพือ่กำรปฏบิตังิำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
0 93,000

21.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และกำรรกัษำวนัิยของบคุลำกรในสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
0 238,900

21.โครงกำรอบรมงำนดำ้นบญัช ี  โรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

22.โครงกำรสรรหำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและพนักงำนจำ้ง ตำมแผน

อตัรำก ำลงั 3 ปี
0 500,000

22.โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรจดัวำงระบบควบคุมภำยในและกำรตดิตำมประเมนิผล

กำรควบคุมภำยใน ตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและหลกัเกณฑ ์

ปฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561

0 0

23. โครงกำรฝึกอบรมกำรเสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรมส ำหรบับคุลำกรในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ          
163,840 0

23.โครงกำรสรรหำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและพนักงำนจำ้ง

ตำมแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี
0 0

23.โครงกำรอบรมสง่เสรมิใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัประชำธปิไตยในชมุชนอ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 0 0

25. ค่ำใชจ้ำ่ยโครงกำรสรรหำขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและพนักงำนจำ้ง

ตำมแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี
968,229 0

26. โครงกำรอบรมงำนดำ้นกำรเงนิ บญัช ีพสัดุและทรพัยส์นิ โรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
386,792 0

28. โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนดำ้นประชำธปิไตยกำรมสีว่นรว่มของประชำชน 1,722,800 0

29. โครงกำรอบรมพฒันำประชำธปิไตยชมุชนอ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 942,350 0

ค่ำชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืค่ำสนิไหมทดแทน 95,518.66 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 934,295.77 1,250,000

รวมคา่ใชส้อย 12,860,398.34 19,404,800

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 1,403,749 1,900,000
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27,750 100,000 0 %

227,745 750,000 -42.67 %

1,933,366.53 2,570,000 -29.18 %

0 50,000 -60 %

67,500 100,000 0 %

0 0 100 %

1,624,505 2,351,200 -2.18 %

0 0 100 %

5,189,248.53 7,721,200

240,142 500,000 0 %

240,142 500,000

13,860,899.78 85,394,460

0 0 100 %

16,500 0 0 %

356,000 0 0 %

0 0 100 %

22,500 0 0 %

0 0 100 %

42,000 0 0 %

0 0 100 %

30,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

45,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

13,800 0 0 %

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 47,475 100,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 144,086 430,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 2,130,769.23 1,820,000

วสัดุกำรเกษตร 0 20,000

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 69,010 100,000

วสัดุเคร ือ่งแต่งกำย 0 500,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 2,007,100 2,300,000

วสัดุเคร ือ่งดบัเพลงิ 0 1,500,000

รวมคา่วสัดุ 5,802,189.23 8,670,000

คา่สาธารณูปโภค

ค่ำบรกิำรไปรษณีย ์ 324,939 500,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 324,939 500,000

รวมงบด าเนินงาน 20,836,506.57 80,604,800

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

01.เกำ้อีป้รบัระดบั มทีีว่ำงแขน 0 5,000

01.ตูเ้หล็กแบบ 2 บำน 0 0

02.เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล ชนิด ขำว-ด ำ 0 0

02.โตะ๊ท ำงำนเหล็กพรอ้มกระจก ขนำด 4 ฟตุ 0 5,000

03.ตูเ้ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ่น 0 0

03.ตูร้ะบบรำงเลือ่น ชนิดมอืผลกั 0 75,000

04.เกำ้อีผู้บ้รหิำร 0 0

04.ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลือ่น 2 ช ัน้ 0 10,000

05.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

05.ตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิน้ชกั 0 6,900

06.เคร ือ่งถ่ำยเอกสำรระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) 0 200,000

07.เคร ือ่งพมิพด์ดีไฟฟ้ำ (ระบบ 2 ภำษำ) ไทย-องักฤษ 0 27,000

08.เกำ้อีส้ ำนักงำนมพีนักพงิและทีท่ำ้วแขน 0 0

08.โตะ๊ท ำงำน 0 32,000

09.ตูข้ำ้งโตะ๊ท ำงำน 0 7,500

09.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 4 ฟตุ 0 0
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0 0 0 %

0 27,500 -100 %

0 0 100 %

120,000 0 0 %

6,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

27,600 0 0 %

4,500 0 0 %

0 0 100 %

96,000 0 0 %

0 0 100 %

30,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

31,600 0 0 %

20,000 0 0 %

0 0 100 %

75,600 0 0 %

0 0 100 %

12,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 32,300 -100 %

0 0 100 %

178,000 0 0 %

63,740 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1. เคร ือ่งท ำลำยเอกสำร 27,500 0

1.เกำ้อีป้รบัระดบั มทีีว่ำงแขน 0 0

10.เกำ้อี ้ 0 14,000

10.เกำ้อีแ้ถวน่ังรอผูโ้ดยสำร 4 ทีน่ั่ง 0 0

11.เกำ้อีเ้หล็กบนุวม 0 0

11.โตะ๊ท ำงำน 0 24,000

12.เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 12,000

12.ตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั 0 0

13.ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นทบึ 4 ฟตุ 0 0

13.โตะ๊เหล็ก 0 31,200

14.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

14.ตูเ้หล็กแบบ 2 บำน 0 11,800

15.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

15.ตูเ้ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ่น 0 15,000

16.เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 50,000

16.ตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั 0 0

17.ตูเ้ก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลือ่น ขนำด 4 ฟตุ 0 0

17.ตูร้ะบบรำงเลือ่น 0 75,000

18.เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 0

18.โตะ๊ท ำงำนไม ้ 0 26,600

19.เกำ้อีป้รบัระดบั มทีีว่ำงแขน 0 0

19.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 32,000 บทียีู 0 169,200

2. ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 11,000 0

2.เคร ือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น (รำคำรวมค่ำตดิตัง้) แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 

24,000 บทียีู
0 0

20.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บทียีู 0 29,600

20.เคร ือ่งพมิพส์ ำเนำระบบดจิติอล ควำมละเอยีด 300x600 จดุต่อตำรำงนิว้ 0 0

21.เคร ือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

21.ผำ้ม่ำนแบบจบี มรีำงตดิตัง้ 0 50,960

22.ผำ้ม่ำนแบบจบี มรีำงตดิตัง้ 0 1,195

23.ผำ้ม่ำนแบบจบี มรีำงตดิตัง้ 0 2,580

24.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 26,000 บทียีู 0 72,000

25.โตะ๊ประชมุ 0 45,500
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 349,800 -100 %

0 0 0 %

0 44,800 -100 %

0 15,200 -100 %

0 22,400 -100 %

0 10,000 -100 %

0 42,000 -100 %

0 180,000 -100 %

0 0 0 %

0 58,500 -100 %

0 118,400 -100 %

0 159,200 -100 %

0 59,900 -100 %

0 25,600 -100 %

0 22,700 -100 %

0 25,300 -100 %

0 34,000 -100 %

0 31,800 -100 %

0 31,500 -100 %

0 18,000 -100 %

0 8,000 -100 %

0 37,000 -100 %

0 15,200 -100 %

0 26,000 -100 %

0 49,000 -100 %

0 7,000 -100 %

54,500 0 0 %

26.เกำ้อี ้ 0 67,200

27.เกำ้อี ้ 0 3,800

3. เกำ้อีป้รบัระดบั มทีีว่ำงแขน 14,000 0

3.ตูเ้หล็กแบบรำงเลือ่น ส ำหรบัเก็บแฟ้มแขวน ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 6 ตู/้1 ชดุ 0 0

4. เคร ือ่งถ่ำยเอกสำรระบบดจิติอล ขำวด ำ 195,000 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน เบำะรองน่ังและพนักพงิ หลงับฟุองน ำ้ หุม้หนัง ขำซ ีซบุโครเมีย่ม 0 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน เบำะรองน่ังและพนักพงิ หลงับฟุองน ำ้ หุม้หนัง ขำไม ้ปรบัสงู-ต ่ำได ้ 0 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน เบำะรองน่ังและพนักพงิ หลงับฟุองน ำ้ หุม้หนัง ขำเหล็ก ปรบัสงู-ต ่ำได ้ 0 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน มทีำ้วแขน มลีอ้เลือ่น ทีน่ั่งและพนักพงิบฟุองน ำ้ ห ุ้ ุ มหนังเทยีม ขำเหล็กชบุ

โครเมีย่ม ปรบัระดบัสงู-ต ่ำดว้ยโชค๊
0 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน หมุนได ้ลอ้เลือ่น ปรบัสงู-ต ่ำได ้ 0 0

เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) ควำมเรว็ 40 แผ่นต่อนำที 0 0

เคร ือ่งท ำลำยเอกสำร 27,500 0

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 12,000 บทียีู 0 0

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บทียีู 0 0

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บทียีู 0 0

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 30,000 บทียีู 0 0

เคำนเ์ตอรป์ระชำสมัพนัธ ์ 0 0

โซฟำ ขนำด 2 ทีน่ั่ง หุม้หนัง พรอ้ม โตะ๊ขำ้งกระจกเหลีย่ม ขำโครเมีย่ม 0 0

โซฟำ ขนำด 3 ทีน่ั่ง หุม้หนัง โตะ๊กลำงกระจกสีเ่หลีย่ม 0 0

โซฟำ ขนำด 3 ทีน่ั่ง หุม้หนัง พรอ้มโตะ๊กลำงกระจก และโตะ๊ขำ้งวงกลมใส ขำไม ้ 0 0

โซฟำหุม้หนัง โตะ๊กลำงกระจกสีเ่หลีย่มและโตะ๊ขำ้งกระจกกลม 0 0

โซฟำหุม้หนัง พรอ้มโตะีกลำงกระจกสีเ่หลีย่มและโตะ๊ขำ้งกระจกสีเ่หลีย่ม 0 0

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นทบึ 4 ฟตุ 0 0

โตะ๊ท ำงำนผูบ้รหิำร (ขนำด 70x140x76 ซม.) 0 0

โตะ๊ท ำงำนผูบ้รหิำร (ขนำด 80x160x76 ซม.) 0 0

โตะ๊ท ำงำนไม ้ 0 0

โตะ๊ประชมุเล็กพรอ้มเกำ้อี ้ 0 0

โตะ๊ประชมุใหญ่พรอ้มเกำ้อี ้ 0 0

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่(มอืถอื) 0 0

ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่

1.รถจกัรยำนยนต ์ขนำด 120 ซซี ี 0 0
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0 0 100 %

62,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

75,000 0 0 %

0 150,000 -100 %

0 250,000 -100 %

0 12,800 -100 %

0 55,400 -100 %

0 19,900 -100 %

12,900 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 14,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

เคร ือ่งบนัทกึเสยีงระบบดจิติอล ขนำดควำมจไุม่นอ้ยกวำ่ 4 GB 0 12,000

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

1.เคร ือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA 0 0

2. กลอ้งเว็บแคม 44,400 0

3. ชดุล ำโพง 4 นิว้ 37,000 0

3.กลอ้งบนัทกึภำพน่ิง 0 0

กลอ้งถ่ำยภำพเคลือ่นไหว 0 0

กลอ้งถ่ำยภำพน่ิง 0 0

เคร ือ่งสลบัสญัญำณภำพ 0 0

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV  ขนำด 65 นิว้ 0 0

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ขนำด 55 นิว้ 0 0

ครภุณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั

 1.ตูเ้ย็น ขนำด 9 ควิบกิฟตุ 0 0

ตูก้ด น ำ้รอ้น-น ำ้เย็น 0 6,900

ตูเ้ย็น ขนำด 7 ควิบกิฟตุ 0 8,500

ตูเ้ย็น ขนำด 9 ควิบกิฟตุ 0 0

ถงัตม้น ำ้ดจิติอล 0 8,500

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

01. เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน 32,000 0

01.เคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรบังำนส ำนักงำน 0 64,000

02. เคร ือ่งพมิพช์นิดเลเซอรห์รอืชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที ่1 15,800 0

02.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 15,600

03. เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 4,800 0

03.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 34,000

04.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA 0 12,500

05. เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำนส ำนักงำน 63,200 0

05.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ ีลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 22,800

06. เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 9,600 0

06.เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 102,000

07. ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
15,200 0
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0 0 100 %

5,200 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 17,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,400 -100 %

0 102,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 22,800 -100 %

0 51,000 -100 %

0 136,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 30,000 -100 %

12,600 0 0 %

0 12,900 -100 %

0 20,000 -100 %

0 7,500 -100 %

0 11,400 -100 %

0 30,400 -100 %

0 51,000 -100 %

07.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 13,000

08.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

08.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 15,000

09.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

โนต้บุก๊ แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม

กฎหมำย

0 22,800

1.เคร ือ่งสแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดบัศูนยบ์รกิำร แบบที ่1 0 0

10.เคร ือ่งพมิพม์ลัตฟัิงกช์ ัน่ 0 15,000

11.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 170,000

12.เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(lnk Tank Printer) 0 15,000

13.เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(lnk Tank Printer) 0 47,300

14.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 25,000

15.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้จำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 38,000

2.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

3.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

4.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

5.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน  ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 0 0

เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี 0 0

เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส ำหรบักระดำษ A3 0 0

เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 0 0

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA 0 0

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊  แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน(OEM)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

สแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดบัศูนยบ์รกิำร  แบบที ่1 0 0
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1,415,240 2,486,100

1,415,240 2,486,100

0 100,000 -100 %

0 100,000

0 100,000

145,645,473.08 239,269,060

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

726,420 877,000 -31.58 %

726,420 877,000

963,687.5 0 0 %

0 1,285,000 -37.74 %

0 0 0 %

0 10,000 0 %

0 20,000 -100 %

757,270 0 0 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 0 %

12,000 100,000 100 %

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 497,000 1,717,935

รวมงบลงทุน 497,000 1,717,935

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รำยจำ่ยอืน่

โครงกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

รวมรายจ่ายอืน่ 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0 0

รวมงานบรหิารท ัว่ไป 146,132,260.02 171,101,935

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 13,785,500

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 67,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 121,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 2,767,400

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 66,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 16,808,100

รวมงบบุคลากร 0 16,808,100

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 545,540 600,000

รวมคา่ตอบแทน 545,540 600,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1. ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่ 0 0

1.ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่ 0 800,000

2.ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่ 1,193,097.5 0

2.ค่ำบอกรบัวำรสำร 0 10,000

3.ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 0

4. ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก 0 0

4.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก 0 0

5.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก 524,400 0

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 11,650 200,000
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145,722 0 0 %

0 200,000 0 %

0 0 100 %

0 215,000 -100 %

26,531 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

43,600 250,000 -100 %

0 0 100 %

0 73,000 -100 %

0 0 0 %

0 100,800 -100 %

0 0 100 %

0 101,600 -100 %

4,425 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 0

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 88,948 200,000

02.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประสำนแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขต

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 250,000

02.โครงกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

02.โครงกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563
0 0

02.โครงกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
21,000 0

03. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ ขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 400,000

03.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำประสทิธภิำพบคุลำกร องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ ดำ้นกำรตดิตำมประเมนิผลแผนงำนโครงกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2562
166,050 0

04. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน ขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 150,000

04.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประสำนแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

05. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุประชำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ สดัสว่นระดบั

จงัหวดั
0 350,000

05.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ ฉบบัแกไ้ข ทบทวน เปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิ 

ขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

05.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประสำนแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในเขตจงัหวดันครรำชสมีำ         71,775 0

06.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน ฉบบัประจ ำปี และฉบบัแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/

เพิม่เตมิขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

06.โครงกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 230,000

07.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุประชำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำสดัสว่นระดบั

จงัหวดั
0 0

07.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุสดัสว่นประชำคมทอ้งถิน่ระดบัอ ำเภอเมอืง 0 0

07.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำประสทิธภิำพบคุลำกรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ ดำ้นกำรตดิตำมประเมนิผลแผนงำนโครงกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

0 200,000

08. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบโทรคมนำคม (Internet) องคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ  ปรบัปรงุระบบเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตภำยในสว่นรำชกำรสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดั และศูนยด์ำรำศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ 7 รอบพระชนมพรรษำ

0 200,000

08.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบบัประจ ำปี แกไ้ข 

เปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิ ขององคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

17,500 0 0 %

117,700 0 0 %

0 0 0 %

0 367,010 -100 %

0 53,500 -100 %

566,250 1,400,000 -57.14 %

2,654,685.5 6,675,910

461,797 550,000 -9.09 %

87,918 70,000 -28.57 %

60,600 70,000 -57.14 %

24,555 50,000 -100 %

13,541.36 40,000 25 %

90,485 40,000 -100 %

313,680 320,000 -6.25 %

19,998.3 0 0 %

1,072,574.66 1,140,000

419,647.1 514,800 -100 %

09. โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำประสทิธภิำพบคุลำกรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์เพือ่บรหิำรจดักำรดำ้นเครอืข่ำยเน็ตเวริก์ ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2565

0 250,000

09.โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบโทรคมนำคม (Internet) องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ (ปรบัปรงุเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตภำยในส ำนักงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและ

ศูนยด์ำรำศำสตรฯ์)

0 0

10. โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุเครอืข่ำย (Network) และระบบรกัษำควำมปลอดภยัของ

เครอืข่ำยคอมพวิเตอรส์ ำหรบัสว่นรำชกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

10.โครงกำรบรหิำรจดักำรและจดักจิกรรมศูนยด์ำรำศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระ

ชนมพรรษำ
0 0

39.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุประชำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำสดัสว่นระดบั

จงัหวดั
0 0

40. โครงกำรปรบัปรงุเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตภำยในส ำนักงำน

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัและศูนยด์ำรำศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ 

7 รอบพระชนมพรรษำ

0 0

41. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุประชำคมองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ สดัสว่นระดบั

จงัหวดั
73,010 0

โครงกำรจำ้งเหมำตดิตัง้ระบบเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้ำย อำคำรส ำนักงำนองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 1 ระบบ
0 0

โครงกำรจำ้งเหมำตดิตัง้ระบบป้องกนัเครอืข่ำยจำกกำรบกุรกุโดยผูใ้ชภ้ำยนอก  ส ำหรบั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ  จ ำนวน 1 ระบบ
0 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 262,920.25 600,000

รวมคา่ใชส้อย 2,412,850.75 4,840,000

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 566,530.5 500,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 14,920 50,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 42,025 30,000

วสัดุกอ่สรำ้ง 28,600 0

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,616.6 50,000

วสัดุกำรเกษตร 77,889 0

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 330,740 300,000

วสัดุส ำรวจ 0 0

รวมคา่วสัดุ 1,071,321.1 930,000

คา่สาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 697,160.5 0
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26,518 80,000 -100 %

2,713,305.9 3,834,900 -16.56 %

0 0 100 %

3,159,471 4,429,700

7,613,151.16 13,122,610

0 0 100 %

0 44,000 -100 %

0 4,500 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 33,500 -100 %

0 211,500 -100 %

0 4,800 -100 %

9,000 0 0 %

0 18,400 -100 %

0 0 100 %

0 56,000 -100 %

68,000 0 0 %

0 0 100 %

15,200 0 0 %

0 0 100 %

10,000 0 0 %

ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำน ำ้บำดำล 71,630 0

ค่ำบรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 2,394,403.2 3,200,000

ค่ำเชำ่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 0 300,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 3,163,193.7 3,500,000

รวมงบด าเนินงาน 7,192,905.55 9,870,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

1. ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 0 23,600

1. ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 0 0

2. ตูก้ระจกบำนเลือ่น 0 0

2. ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร บำนเลือ่นกระจก 4 ฟตุ 0 4,800

เกำ้อีท้ ำงำน 0 0

เคร ือ่งโทรศพัทร์ะบบดจิติอล แบบ 2 หมำยเลขภำยใน  มชีอ่งเช ือ่มต่อระบบเครอืข่ำย 

(Network Interface)  10/100/1000 Mbps
0 0

เคร ือ่งโทรศพัทร์ะบบดจิติอล แบบ 2 หมำยเลขภำยใน มชีอ่งเช ือ่มต่อระบบเครอืข่ำย 

(Network Interface)  10/100 Mbps
0 0

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก 4 ฟตุ 0 0

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก 0 0

โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่

รถจกัรยำนยนต ์ขนำด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดำ 0 44,400

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

 ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบั  เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ำย (Server)        

ส ำหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)   ไม่นอ้ยกวำ่ 16 แกนหลกั              

 (16 core)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย

0 0

01. เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน  (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

01.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 85,000

02. ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

02.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 

นิว้)
0 22,000

03. เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0
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0 0 100 %

5,200 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

35,800 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 66,000 -100 %

0 68,000 -100 %

0 17,000 -100 %

0 12,900 -100 %

0 5,200 -100 %

0 5,200 -100 %

0 10,000 -100 %

0 280,000 -100 %

0 15,200 -100 %

0 15,200 -100 %

0 210,000 -100 %

0 599,200 -100 %

03.เคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 0 44,000

04. เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

04. เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำท)ี 0 10,400

05. เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 17,500

06. ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 

แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 30,400

06. สแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดบัศูนยบ์รกิำร  แบบที ่3 0 0

07. อุปกรณอ์่ำนบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 0 3,500

08. สแกนเนอร ์ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรระดบัศูนยบ์รกิำร แบบที ่1 0 170,000

09. แอพพลเิคช ัน่ “อบจ.โปรง่ใส” จ ำนวน 1 ระบบ 0 481,500

10. แอพพลเิคช ัน่ “เกษตร แบง่ปัน” จ ำนวน 1 ระบบ 0 1,498,000

11. ระบบประชมุทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) 0 599,200

12. เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี 0 15,000

13. เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ำย แบบที ่2 0 700,000

14. ตูส้ ำหรบัจดัเก็บเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ ์ แบบที ่3 (ขนำด 42U) 0 130,000

15. ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ำย (Server)        

ส ำหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 16 แกนหลกั (16 core) 

ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย

0 56,000

16. ชดุโปรแกรม VMWare vCenter Server Standard 7 0 180,000

17. ชดุโปรแกรม VMWare vSphere 7 Enterprise Plus 0 422,000

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน(จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 0 0

เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18  หนำ้/นำท)ี 0 0

เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั 0 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

ระบบควบคุมกำรโทรบนเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ำยจ ำนวน 1 ระบบ 0 0

ระบบประชมุทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) 0 0
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0 481,500 -100 %

0 84,000 -100 %

0 120,000 -100 %

0 23,000 -100 %

0 240,000 -100 %

143,200 2,635,100

143,200 2,635,100

7,756,351.16 15,757,710

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

4,070,750 11,000,000 -36.36 %

3,666,360 3,700,000 -32.43 %

3,491,143 5,000,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,148,095 3,000,000 -100 %

356,006 0 0 %

12,732,354 22,700,000

0 10,000 -100 %

0 100,000 -100 %

ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส ์(e-Saraban)  (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW 

SYSTEM)
0 0

อุปกรณก์ระจำยสญัญำณ (L2 Switch)  ขนำด 24 ชอ่ง แบบที ่2 0 0

อุปกรณก์ระจำยสญัญำณ (L3 Switch)  ขนำด 24 ชอ่ง 0 0

อุปกรณก์ระจำยสญัญำณไรส้ำย (Access Point)  แบบที ่2 0 0

อุปกรณป้์องกนัเครอืข่ำย (Next Generation Firewall)  แบบที ่1 0 0

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0 4,537,300

รวมงบลงทุน 0 4,537,300

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 7,192,905.55 31,215,400

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 32,745,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 375,100

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 324,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 1,265,300

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 119,900

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 34,829,300

รวมงบบุคลากร 0 34,829,300

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,041,544.75 7,000,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 3,400,560 2,500,000

ค่ำเชำ่บำ้น 2,904,847.72 5,000,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 0 150,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 0 2,700,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรผูไ้ดร้บับ ำนำญ 0 150,000

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 1,250,020 0

เงนิชว่ยเหลอืค่ำรกัษำพยำบำล 0 0

รวมคา่ตอบแทน 9,596,972.47 17,500,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1.ค่ำลำ้งอดัขยำยภำพ 0 0

2.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

48,678 300,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

154,189.34 300,000 0 %

202,867.34 1,230,000

517,916 1,000,000 0 %

9,962 50,000 0 %

19,119.98 300,000 0 %

954,105 1,000,000 0 %

1,501,102.98 2,350,000

6,180,543.4 7,000,000 0 %

208,811.5 300,000 0 %

438,434.91 800,000 0 %

6,827,789.81 8,100,000

21,264,114.13 34,380,000

ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 100,000

ค่ำลำ้งอดัขยำยภำพ 0 10,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 0 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 77,802 0

02.โครงกำรอบรมสมัมนำผูป้ระกอบกำรในกำรมสีว่นรว่มพฒันำทอ้งถิน่ 498,200 0

03.โครงกำรพฒันำรำยไดแ้ละเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บรำยได ้ 477,086 0

04.โครงกำรอบรมสมัมนำและทศันศกึษำดูงำนดำ้นกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ
167,590 0

05.โครงกำรอบรมสมัมนำเพิม่ประสทิธภิำพดำ้นกำรเงนิ-กำรคลงั บคุลำกรองคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
565,297 0

1.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 0

3.โครงกำรพฒันำรำยไดแ้ละเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บรำยได ้ 0 0

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 300,000

โครงกำรพฒันำรำยไดแ้ละเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บรำยได ้ 0 500,000

โครงกำรอบรมสมัมนำผูป้ระกอบกำรในกำรมสีว่นรว่มพฒันำทอ้งถิน่ 0 500,000

โครงกำรอบรมสมัมนำและทศันศกึษำดูงำนดำ้นกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 152,096.41 300,000

รวมคา่ใชส้อย 1,938,071.41 2,230,000

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 447,926 1,000,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 16,878 50,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 26,511.23 300,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 749,100 1,000,000

รวมคา่วสัดุ 1,240,415.23 2,350,000

คา่สาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 6,693,879.15 7,000,000

ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำน ำ้บำดำล 173,826.21 300,000

ค่ำบรกิำรโทรศพัท ์ 484,426.85 800,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 7,352,132.21 8,100,000

รวมงบด าเนินงาน 20,127,591.32 30,180,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน
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15,000 0 0 %

0 0 0 %

17,600 0 0 %

64,000 0 0 %

0 0 0 %

52,600 0 0 %

81,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 7,500 -100 %

0 0 100 %

0 421,200 -100 %

0 7,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 32,000 -100 %

0 13,800 -100 %

184,800 0 0 %

44,500 0 0 %

9,850 0 0 %

0 0 0 %

27,500 0 0 %

0 0 0 %

41,800 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1.เกำ้อีป้รบัระดบัมทีีว่ำงแขน 20,000 0

2.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดตัง้พืน้/ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) ขนำดไม่ต ่ำ

กวำ่ 24,000 บทียีู
64,000 0

2.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 4 ฟตุ 0 0

3.เคร ือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

3.ตูเ้ก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน 55,000 0

4.เคร ือ่งฟอกอำกำศ 0 0

5.ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 0 0

เกำ้อีป้รบัระดบั ทรงสงู มทีีว่ำงแขน 0 5,200

เกำ้อีป้รบัระดบั มทีีว่ำงแขน 0 25,000

เกำ้อีส้ ำนักงำน แบบหมุนได ้ปรบัระดบัได ้ 0 0

เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว – ด ำ) ควำมเรว็ 50 แผ่นต่อนำที 0 400,000

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 24,000 บทียีู 0 0

ตูข้ำ้งโตะ๊ท ำงำน 0 0

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร แบบ 2 ลิน้ชกั 0 2,800

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร แบบ 3 ลิน้ชกั 0 7,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรบำนเลือ่นกระจก 0 9,000

โตะ๊ท ำงำนผูบ้รหิำร 0 0

โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

1.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

2.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที ่1 (28หนำ้/นำท)ี 0 0

3.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนิด Network แบบที ่1 (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

3.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 800 VA 25,000 0

4.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

4.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
7,600 0

5.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน 0 374,000

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 33,000 0

เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ 0 40,000

เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี 0 15,000
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

538,650 481,500

538,650 481,500

21,802,764.13 34,861,500

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

เคร ือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี 15,000 0

เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที ่1 0 124,600

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 12,500

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 83,600

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 219,600 1,098,700

รวมงบลงทุน 219,600 1,098,700

รวมงานบรหิารงานคลงั 20,347,191.32 66,108,000

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 4,891,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 1,111,500

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 18,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 6,021,500

รวมงบบุคลากร 0 6,021,500

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0 100,000

รวมคา่ตอบแทน 0 100,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 0 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 200,000

โครงกำรอบรมงำนดำ้นกำรเงนิ บญัช ีพสัดุและทรพัยส์นิโรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่น

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 400,000

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรจดัวำงระบบควบคุมภำยในและกำรตดิตำมประเมนิผลกำร

ควบคุมภำยใน ตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิำร

ควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั

0 300,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 0 50,000

รวมคา่ใชส้อย 0 970,000

คา่วสัดุ
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

175,204,588.37 289,888,270

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

วสัดุส ำนักงำน 0 50,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0 10,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 0 100,000

รวมคา่วสัดุ 0 260,000

รวมงบด าเนินงาน 0 1,330,000

รวมงานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 0 7,351,500

รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 173,672,356.89 275,776,835

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 1,856,940

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 170,520

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 2,045,460

รวมงบบุคลากร 0 2,045,460

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.โครงกำรรณรงคส์นับสนุนและสง่เสรมิควำมปลอดภยัและลดอุบตัเิหตุทำงทอ้งถนน 0 2,000,000

2.โครงกำรฝึกอบรมเรยีนรูอ้คัคภียัและซอ้มอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉินโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 58 แห่ง
0 861,200

3.โครงกำรอบรมเพิม่ทกัษะกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแกอ่ำสำสมคัรและผูป้ระสบภยั

พบิตัิ
0 2,000,000

รวมคา่ใชส้อย 0 4,861,200

รวมงบด าเนินงาน 0 4,861,200

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

วทิยสุงัเครำะหค์วำมถี ่5 วตัต ์ 0 120,000

ครภุณัฑอ์ืน่

ชดุเคร ือ่งชว่ยหำยใจ SCBA 0 250,000

อุปกรณฉี์ดโฟมแรงดนัสงูแบบสะพำยหลงั 0 499,500

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0 869,500
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0 0

0 0

0 0

748,886,643.9 780,756,500 -92.62 %

75,808,378.37 92,799,300 -98.19 %

168,000 288,000 -6.25 %

92,366,901.58 103,293,200 -99.75 %

10,735,560 11,129,800 -100 %

49,255,612.43 61,951,000 -90.82 %

4,166,751.54 4,628,600 -96.08 %

981,387,847.82 1,054,846,400

981,387,847.82 1,054,846,400

867,000 2,634,600 34.97 %

1,227,240 811,500 -26.06 %

2,094,240 3,446,100

86,165 50,000 0 %

1,800,000 1,950,000 23.08 %

10,907.58 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

99,830 100,000 100 %

4,158,071.4 200,000 -50 %

2,357,246 1,396,000 -28.37 %

0 300,000 0 %

รวมงบลงทุน 0 869,500

รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0 7,776,160

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0 7,776,160

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 731,665,943.86 57,647,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 71,350,639.22 1,676,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 151,450 270,000

เงนิวทิยฐำนะ 86,975,830.55 253,200

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 11,053,200 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 38,952,207.67 5,687,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 3,304,045.4 181,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 943,453,316.7 65,714,700

รวมงบบุคลากร 943,453,316.7 65,714,700

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,182,300 3,556,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 1,413,780 600,000

รวมคา่ตอบแทน 3,596,080 4,156,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1.ค่ำถ่ำยแบบแปลน ค่ำจำ้งเหมำท ำส ำเนำเอกสำร/เขำ้เลม่/ประกอบเลม่ 61,227.5 50,000

2.ค่ำเชำ่อำคำร 1,800,000 2,400,000

3.ค่ำตดิตัง้ขยำยเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ต 0 0

3.ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 0 20,000

4.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก 0 1,200,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 4,000 200,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 195,035 100,000

02. โครงกำรจดังำนวนัครู 0 1,000,000

03.โครงกำรประสำนแผนพฒันำกำรศกึษำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 300,000
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0 279,000 -28.32 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,120,000 -100 %

0 500,000 -40 %

0 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,640,130 -100 %

0 0 100 %

1,703,270 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

1,971,260 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

34,228.28 400,000 2,425 %

12,220,978.26 8,988,130

299,813 778,000 -48.59 %

0 0 100 %

04. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรจดัท ำแผนพฒันำกำรศกึษำ 0 200,000

04.โครงกำรพฒันำกำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำในสงักดัองคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
1,808,019 0

05.โครงกำรธรรมะศกึษำ 0 300,000

06.โครงกำรจดังำนวนัครู 1,590,995 0

06.โครงกำรบรหิำรจดักำรและจดักจิกรรมศูนยด์ำรำศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระ

ชนมพรรษำ
0 150,000

06.โครงกำรพฒันำกำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำในสงักดัองคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

07.โครงกำรพฒันำคุณภำพและเพิม่ประสทิธภิำพกระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร 0 300,000

08.ค่ำใชจ้ำ่ยกำรสง่เสรมิศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ในกำรรณรงคก์ำรป้องกนัยำเสพ

ตดิในสถำนศกึษำ
0 0

08.โครงกำรกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรของบคุลำกรทำงกำรศกึษำ โรงเรยีนสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,200,000

09.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 0 0

09.โครงกำรพฒันำศกัยภำพคร ู8 กลุม่สำระกำรเรยีนรูใ้นสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมเกณฑค์ุณภำพกำรศกึษำ
0 7,271,000

10.โครงกำรพฒันำกำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำในสงักดัองคก์ำรบรหิำร

สว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

10.โครงกำรพฒันำศกัยภำพคร ู8 กลุม่สำระกำรเรยีนรูใ้นสงักดั อบจ.นม. ใหไ้ดม้ำตรฐำนตำม

เกณฑค์ุณภำพกำรศกึษำ
4,556,393 0

10.โครงกำรพฒันำศูนยว์ชิำกำรงำนวดัผลและประเมนิผล 0 100,000

11.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 2,928,250 0

11.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 0 0

11.โครงกำรทุนกำรศกึษำส ำหรบันักศกึษำและกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืนักเรยีนขององคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 5,000,000

12.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 0 3,000,000

12.โครงกำรธรรมะศกึษำ 686,900 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 17,837.97 10,100,000

รวมคา่ใชส้อย 13,648,657.47 32,891,000

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 358,320 400,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 20,000
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58,834 60,000 33.33 %

0 0 100 %

83,563.85 150,000 33.33 %

0 0 100 %

499,895 500,000 0 %

942,105.85 1,488,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

15,257,324.11 13,922,230

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

996,645,171.93 1,068,768,630

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 48,031 80,000

วสัดุกอ่สรำ้ง 0 10,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 86,789.46 200,000

วสัดุกำรเกษตร 0 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 599,815 500,000

รวมคา่วสัดุ 1,092,955.46 1,220,000

คา่สาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 0 800,000

ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำน ำ้บำดำล 0 40,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 840,000

รวมงบด าเนินงาน 18,337,692.93 39,107,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

โตะ๊ท ำงำน 79,200 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

1.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 357,000

2.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 79,800

3.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 18,200

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 79,200 455,000

รวมงบลงทุน 79,200 455,000

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 961,870,209.63 105,276,700

งานระดบัมธัยมศกึษา

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 785,684,700

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 66,328,600

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

เงนิวทิยฐำนะ 0 87,217,200
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 0 %

2,930,147 3,121,962 -29.64 %

0 0 0 %

2,977,448 3,148,931 -25.58 %

0 0 0 %

5,612,661 5,504,644 -16.42 %

0 0 0 %

3,719,826 4,110,152 -26.89 %

0 0 0 %

12,971,095 13,021,384 -8.61 %

0 0 0 %

3,840,103 4,077,866 -27.58 %

0 0 0 %

5,266,891 5,455,107 -23.23 %

0 0 0 %

4,506,377 4,604,397 -8.04 %

0 0 0 %

4,839,709 4,871,900 -15.21 %

0 0 0 %

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 0 7,604,300

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 65,516,100

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 6,101,300

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,018,470,200

รวมงบบุคลากร 0 1,018,470,200

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนกฤษณำวทิยำ 2,750,895 0

01.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนกฤษณำวทิยำ
0 2,196,600

02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ 3,056,417 0

02.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ
0 2,343,500

03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนกุดจกิวทิยำ 5,180,455 0

03.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนกุดจกิวทิยำ
0 4,601,000

04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเขำใหญ่พทิยำคม 3,354,958 0

04.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนเขำใหญ่พทิยำคม
0 3,005,000

05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนครบรุ ี 12,711,150 0

05.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนครบรุ ี
0 11,900,400

06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนคลองไผ่วทิยำ 3,604,293 0

06.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนคลองไผ่วทิยำ
0 2,953,200

07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนคลองเมอืงพทิยำคม 5,276,905 0

07.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนคลองเมอืงพทิยำคม
0 4,188,100

08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเฉลยีงพทิยำคม 4,371,667 0

08.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนเฉลยีงพทิยำคม
0 4,234,000

09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนชอ่งแมววทิยำคม 4,643,562 0

09.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนชอ่งแมววทิยำคม
0 4,130,900

10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนดอนไพลพทิยำคม 2,939,296 0

47



3,292,956 3,656,943 -28.81 %

0 0 0 %

7,185,431 7,542,502 -13.14 %

0 0 0 %

4,396,714 4,589,149 -15.12 %

0 0 0 %

11,224,095 11,912,586 -12.47 %

0 0 0 %

3,955,902 3,942,644 -34.23 %

0 0 0 %

3,547,735 3,726,890 -29.61 %

0 0 0 %

4,738,917 4,874,949 -12.17 %

0 0 0 %

13,374,852 13,555,065 -8.1 %

0 0 0 %

4,273,493 4,610,347 -13.89 %

0 0 0 %

4,708,375 4,866,990 -11.91 %

0 0 0 %

15,929,049 17,124,826 -2.2 %

0 0 0 %

4,264,102 4,561,577 -10.93 %

0 0 0 %

4,327,049 4,570,707 -29.28 %

10.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนดอนไพลพทิยำคม
0 2,603,500

11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนด่ำนเกวยีนวทิยำ 7,684,947 0

11.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนด่ำนเกวยีนวทิยำ
0 6,551,400

12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนตลำดไทรพทิยำคม 4,669,749 0

12.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนตลำดไทรพทิยำคม
0 3,895,400

13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษำนอ้มเกลำ้

นครรำชสมีำ
10,798,762 0

13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษำนอ้มเกลำ้ นครรำชสมีำ
0 10,427,100

14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนโตนดพทิยำคม 4,453,088 0

14.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนโตนดพทิยำคม
0 2,593,000

15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนทพัร ัง้พทิยำคม 3,155,700 0

15.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนทพัร ัง้พทิยำคม
0 2,623,300

16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเทพำรกัษร์ำชวทิยำคม 4,539,683 0

16.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนเทพำรกัษร์ำชวทิยำคม
0 4,281,700

17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์ 13,730,069 0

17.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์
0 12,456,600

18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์2 3,937,313 0

18.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์2
0 3,969,900

19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนบวัลำย 4,486,619 0

19.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนบวัลำย
0 4,287,200

20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนบวัใหญ่ 16,148,599 0

20.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนบวัใหญ่
0 16,747,800

21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนบำ้นใหญ่พทิยำคม 3,841,007 0

21.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนบำ้นใหญ่พทิยำคม
0 4,063,000

22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนบำ้นใหม่พทิยำคม 3,975,129 0

22.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนบำ้นใหม่พทิยำคม
0 3,232,200
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0 0 0 %

5,073,982 4,983,966 -15.41 %

0 0 0 %

7,498,446 8,163,199 -13.98 %

0 0 0 %

5,771,841 6,090,599 -23.5 %

0 0 0 %

6,059,734 6,397,250 -14.64 %

0 0 0 %

4,559,251 4,637,442 -15.79 %

0 0 0 %

2,782,005 2,975,281 -38.28 %

0 0 0 %

3,748,298 3,882,976 -39 %

0 0 0 %
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6,127,811 6,440,196 -21.71 %

0 0 0 %

23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนประทำย 20,851,331 0

23.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนประทำย
0 19,218,200

24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนปรำงคท์องวทิยำ 5,841,549 0

24.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนปรำงคท์องวทิยำ
0 4,814,500

25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 4,994,886 0

25.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม
0 4,216,100

26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนปำกชอ่ง 2 6,966,126 0

26.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนปำกชอ่ง 2
0 7,022,000

27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนปำกชอ่งพทิยำคม 5,296,533 0

27.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนปำกชอ่งพทิยำคม
0 4,659,300

28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนพระทองค ำวทิยำ 5,682,939 0

28.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนพระทองค ำวทิยำ
0 5,460,400

29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนมะค่ำวทิยำ 4,201,893 0

29.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนมะค่ำวทิยำ
0 3,905,100

30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนมธัยมบงึปรอื 2,460,698 0

30.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนมธัยมบงึปรอื
0 1,836,300

31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนมธัยมประดู่วฒันำ 3,744,399 0

31.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนมธัยมประดู่วฒันำ
0 2,368,800

32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนมธัยมหลวงพอ่คูณ ปรสิทุโธ 5,010,262 0

32.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนมธัยมหลวงพอ่คูณ ปรสิทุโฺธ
0 3,924,500

33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนมำบตะโกพทิยำคม 4,070,158 0

33.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนมำบตะโกพทิยำคม
0 4,013,600

34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเมอืงยำงศกึษำ 5,806,334 0

34.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนเมอืงยำงศกึษำ
0 5,042,300

35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนล ำพระเพลงิพทิยำคม 5,332,735 0
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5,943,401 6,096,648 -20.46 %

0 0 0 %

6,986,060 7,083,549 -12.28 %

0 0 0 %

3,074,973 3,252,625 -34 %

0 0 0 %

3,999,878 4,138,316 -28.58 %

0 0 0 %

4,941,637 5,159,873 -19.37 %

0 0 0 %

3,382,733 3,643,068 -35.58 %

0 0 0 %

6,482,103 6,198,492 -15.05 %

0 0 0 %

3,450,321 3,693,305 -35.46 %

0 0 0 %

6,118,675 6,264,265 -17.56 %

0 0 0 %

6,546,280 6,211,811 -16.53 %

0 0 0 %
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35.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนล ำพระเพลงิพทิยำคม
0 4,849,200

36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวงัน ำ้เขยีวพทิยำคม 6,125,714 0

36.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวงัน ำ้เขยีวพทิยำคม
0 6,213,900

37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวงัโป่งพทิยำคม 2,573,310 0

37.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวงัโป่งพทิยำคม
0 2,146,800

38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวงัไมแ้ดงพทิยำคม 3,389,458 0

38.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวงัไมแ้ดงพทิยำคม
0 2,955,400

39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวงัรำงพทิยำคม 4,645,645 0

39.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวงัรำงพทิยำคม
0 4,160,400

40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวงัหมพีทิยำคม 3,312,107 0

40.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวงัหมพีทิยำคม
0 2,347,000

41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนวดัประชำนิมติร 6,553,088 0

41.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนวดัประชำนิมติร
0 5,265,500

42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสองครพทิยำคม 3,191,661 0

42.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสองครพทิยำคม
0 2,383,700

43.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ 6,502,914 0

43โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ
0 5,164,000

44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสำหรำ่ยวทิยำคม 6,270,867 0

44.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสำหรำ่ยวทิยำคม
0 5,184,700

45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสคีิว้ “สวสัดิผ์ดุงวทิยำ” 17,680,442 0

45.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสคีิว้ "สวสัดิผ์ดุงวทิยำ"
0 18,023,100

46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสคีิว้วทิยำคำร 3,261,168 0

46.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสคีิว้วทิยำคำร
0 2,687,300

47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสคีิว้หนองหญำ้ขำว 3,619,418 0

47.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสคีิว้หนองหญำ้ขำว
0 2,868,900
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48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสขุไพบลูยว์ิรยิะวทิยำ 3,700,587 0

48.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสขุไพบลูยว์ิรยิะวทิยำ
0 3,189,200

49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนสงูเนิน 13,332,464 0

49.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนสงูเนิน
0 14,035,300

50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม 3,012,851 0

50.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม
0 2,445,900

51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองงูเหลอืมพทิยำคม 5,440,124 0

51.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองงูเหลอืมพทิยำคม
0 5,172,800

52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองบวัพทิยำคม 3,840,557 0

52.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองบวัพทิยำคม
0 3,010,200

53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองบญุมำกพทิยำคม 4,627,800 0

53.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองบญุมำกพทิยำคม
0 3,379,000

54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองยำงพทิยำคม 5,547,812 0

54.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองยำงพทิยำคม
0 4,835,900

55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนองหวำ้พทิยำสรรค ์ 3,916,768 0

55.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนองหวำ้พทิยำสรรค ์
0 3,250,200

56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหว้ยลกึผดุงวทิยำ 4,329,453 0

56.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหว้ยลกึผดุงวทิยำ
0 3,226,800

57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนหนิดำดวทิยำ 4,932,167 0

57.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนหนิดำดวทิยำ
0 4,588,100

58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนอรพมิพว์ทิยำ 4,241,868 0

58.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำ 

โรงเรยีนอรพมิพว์ทิยำ
0 3,308,300

59.โครงกำรพฒันำระบบนิเทศครบวงจรและประชมุผลงำนทำงวชิำกำร (Symposium) 0 800,000

59.โครงกำรพฒันำระบบนิเทศครบวงจรและประชมุผลงำนทำงวชิำกำร (Symposium) 413,412 0

60.โครงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำ 0 800,000

60.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำ (สง่เสรมิและพฒันำกฬีำ) 0 0

61.โครงกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 0 400,000

62.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ ระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 0
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0 0 100 %

0 900,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

719,250 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 1,700,000 -100 %

0 0 100 %

10,052,980.68 0 0 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

140,000 0 0 %

0 8,700,000 57.47 %

62.โครงกำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ English for Intergrated Studies : EIS 0 500,000

63.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ 0 0

63.โครงกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 216,298 0

63.โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละขอ้สอบกลำงของโรงเรยีน

สงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 700,000

64.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำโรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
1,094,220 800,000

65.โครงกำรแข่งขนักฬีำนักเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบชงิชนะเลศิ 

ระดบัประเทศ
0 0

65.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ ระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 573,043 700,000

66.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำทอ้งถิน่ 414,770 900,000

66.โครงกำรจดังำนชมุนุมลกูเสอืทอ้งถิน่แห่งชำติ 0 0

67.โครงกำรแข่งขนักฬีำนักเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบคดัเลอืก 

ระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
1,868,478 1,000,000

67.โครงกำรอบรมเชงิปฎบิตักิำรผูต้ดัสนิกฬีำ ผูฝึ้กสอนกฬีำ นักเรยีนและบคุลำกรทำงกำร 0 0

68.โครงกำรแข่งขนักฬีำนักเรยีน โรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

68.โครงกำรแข่งขนักฬีำนักเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบชงิชนะเลศิ 

ระดบัประเทศ
1,721,442 1,000,000

69.โครงกำรจดักำรแข่งขนักฬีำนักเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย รอบ

คดัเลอืกระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
0 0

69.โครงกำรจดังำนชมุนุมลกูเสอืทอ้งถิน่แห่งชำติ 36,270 100,000

69.โครงกำรพฒันำคร ูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำใหม้คีุณวฒุทิำงดำ้นลกูเสอื เพือ่พฒันำ

กจิกรรมผูเ้รยีน โรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

70.โครงกำรงำนมหกรรมกำรจดักำรศกึษำ โรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

70.โครงกำรพฒันำคร ูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำใหม้คีุณวฒุทิำงดำ้นลกูเสอื ยวุกำชำด 

เนตรนำร ีเพือ่พฒันำกจิกรรมผูเ้รยีน โรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 400,000

71.โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรผูต้ดัสนิกฬีำ ผูฝึ้กสอนกฬีำ นักเรยีนและบคุลำกรทำงกำร

ศกึษำองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 200,000

71โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรผูต้ดัสนิกฬีำ ผูฝึ้กสอนกฬีำ นักเรยีนและบคุลำกรทำงกำร

ศกึษำ อบจ.นม.
400,550 0

72.โครงกำรแข่งขนักฬีำนักเรยีน โรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 1,700,000

73.โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำ(สง่เสรมิและพฒันำกฬีำ) 0 4,200,000

74.โครงกำรเครอืข่ำยทำงกำรศกึษำ 0 200,000

75.โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรขยำยผลขอรบัทุนนักเรยีนทุนเสมอภำคโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 76,000

76.โครงกำรพฒันำหอ้งสมุดเพือ่สรำ้งนิสยัรกักำรอ่ำน 0 200,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำ (สง่เสรมิและพฒันำกฬีำ) 0 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 0 13,700,000
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355,307,855.68 377,087,058

355,307,855.68 377,087,058

43,000 0 0 %

12,000 0 0 %

48,000 0 0 %

49,000 0 0 %

54,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 1,375,000 -100 %

0 220,000 -100 %

0 1,375,000 -100 %

0 220,000 -100 %

0 1,375,000 -100 %

0 220,000 -100 %

0 1,375,000 -100 %

0 220,000 -100 %

0 0 0 %

รวมคา่ใชส้อย 340,356,832 326,833,500

รวมงบด าเนินงาน 340,356,832 326,833,500

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

1. โตะ๊ท ำงำน จ ำนวน 10 ตวั ส ำหรบัโรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 0 0

2. เกำ้อีท้ ำงำน จ ำนวน 10 ตวั ส ำหรบัโรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 0 0

4. เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ)  จ ำนวน 1 เคร ือ่ง ส ำหรบัโรงเรยีนปรำสำท

วทิยำคม
0 0

5. เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) จ ำนวน 1 เคร ือ่ง ส ำหรบัโรงเรยีนวงัโป่งพทิยำคม 0 0

6.โตะ๊เกำ้อีค้ร ูจ ำนวน 12 ชดุ ส ำหรบัโรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม 0 0

เกำ้อีท้ ำงำนคร ูโรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 5 

ตวัๆ ละ 4,000 บำท
20,000 0

ตูเ้ก็บเอกสำรบำนเลือ่น  โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ 

จ ำนวน 6 หลงัๆ ละ 4,500 บำท
27,000 0

โตะ๊ท ำงำนคร ูโรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 5 

ตวัๆ ละ 5,000 บำท
25,000 0

โตะ๊วำงคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ 20,000 0

ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่

01.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั 6 ลอ้ จ ำนวน 1 คนั ส ำหรบัโรงเรยีนมธัยมบงึปรอื 0 0

02.หลงัคำรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั พรอ้มอุปกรณ ์จ ำนวน 1 หลงั ส ำหรบัโรงเรยีน

มธัยมบงึปรอื
0 0

03.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั 6 ลอ้ จ ำนวน 1 คนั ส ำหรบัโรงเรยีนทพัร ัง้พทิยำคม 0 0

04.หลงัคำรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั พรอ้มอุปกรณ ์จ ำนวน 1 หลงั ส ำหรบัโรงเรยีนทพั

ร ัง้พทิยำคม
0 0

05.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั 6 ลอ้ จ ำนวน 1 คนั ส ำหรบัโรงเรยีนสคีิว้ "สวสัดิผ์ดุงวทิยำ" 0 0

06.หลงัคำรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั พรอ้มอุปกรณ ์จ ำนวน 1 หลงั ส ำหรบัโรงเรยีนสคีิว้ 

"สวสัดิผ์ดุงวทิยำ"
0 0

07.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั 6 ลอ้ จ ำนวน 1 คนั ส ำหรบัโรงเรยีนสคีิว้หนองหญำ้ขำว 0 0

08.หลงัคำรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 4 ตนั พรอ้มอุปกรณ ์จ ำนวน 1 หลงั ส ำหรบัโรงเรยีนสคีิว้

หนองหญำ้ขำว
0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

เคร ือ่งสญัญำณออด  โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ 10,000 0
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0 0 0 %

182,000 0 0 %

455,000 0 0 %

13,500 0 0 %

18,900 0 0 %

93,600 0 0 %

303,000 0 0 %

149,000 0 0 %

0 0 0 %

45,000 0 0 %

30,000 0 0 %

3,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

1,499,800 6,380,000

0 274,000 -100 %

ชดุเคร ือ่งขยำยเสยีง  โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ 49,000 0

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

1. โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 10 เคร ือ่ง โรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 0 0

2.โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 25 เคร ือ่ง ส ำหรบัใชใ้นกำรจดักำร

เรยีนกำรสอน โรงเรยีนสคีิว้ "สวสัดิผ์ดุงวทิยำ"
0 0

3. โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 1 เคร ือ่ง ส ำหรบัใชใ้นกำรจดักำร

เรยีนกำรสอน โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ
0 0

4. เคร ือ่งฉำยภำพ 3 มติ ิจ ำนวน 1 เคร ือ่ง ส ำหรบัโรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ 0 0

5. กลอ้งวดิโีอ จ ำนวน 1 เคร ือ่ง ส ำหรบัโรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ 0 0

6. เคร ือ่งมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอร ์จ ำนวน 10 เคร ือ่ง ส ำหรบัโรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 0 0

7. จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ จ ำนวน 10 จอ ส ำหรบัโรงเรยีนปรำสำทวทิยำคม 0 0

ครภุณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั

001.เคร ือ่งกรองน ำ้ อุปกรณพ์รอ้มตดิตัง้ โรงเรยีนวงัรำงพทิยำคม 487,000 0

1. เคร ือ่งกรองน ำ้ ระบบ RO (Reverse Osmosis System) จ ำนวน 1 ชดุ ส ำหรบัโรงเรยีน

หนองขำมพทิยำคม
0 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

1. เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

2.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งพมิพโ์น๊ตบุก๊ 0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 

โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
110,000 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำก

ชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ
66,000 0

เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) โรงเรยีนกลำงดง

ปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง  จงัหวดันครรำชสมีำ
21,500 0

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
12,500 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน(OEM)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย โรงเรยีน

กลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

11,400 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย 

โรงเรยีนกลำงดงปณุณวทิยำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

19,000 0

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 878,400 0

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

ค่ำถมดนิ

โครงกำรถมดนิสระน ำ้ โรงเรยีนสงูเนิน 0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

113,000 0 0 %

498,000 0 0 %

498,000 0 0 %

268,000 0 0 %

0 7,300,000 -100 %

0 5,394,654 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

495,000 0 0 %

317,500 0 0 %

0 0 100 %

168,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

2,357,500 12,968,654

3,857,300 19,348,654

ค่ำกอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

010.โครงกำรกอ่สรำ้งลำนกฬีำอเนกประสงค ์โรงเรยีนชอ่งแมววทิยำคม 480,000 0

012.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถโรงเรยีนตลำดไทรพทิยำคม 420,000 0

028.โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้โรงเรยีน โรงเรยีนมะค่ำวทิยำ 370,000 0

040.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถ โรงเรยีนวงัไมแ้ดงพทิยำคม 422,000 0

045.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรหอ้งน ำ้นักเรยีน โรงเรยีนสำหรำ่ยวทิยำคม 489,000 0

046.โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้โรงเรยีน โรงเรยีนสำหรำ่ยวทิยำคม 390,000 0

058.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถ โรงเรยีนหนองบญุมำกพทิยำคม 420,000 0

21. กอ่สรำ้งลำนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (หนำ้อำคำร 216 ล) โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์2 0 0

24. กอ่สรำ้งอำคำรหอ้งน ำ้นักเรยีน โรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม 0 0

25. กอ่สรำ้งสนำมฟตุซอล โรงเรยีนเมอืงยำงศกึษำ 0 0

27. กอ่สรำ้งสนำมเปตอง โรงเรยีนเมอืงยำงศกึษำ 0 0

กอ่สรำ้งอำคำรเรยีน 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน (ตอกเสำเข็ม) โรงเรยีนหนองบวัพทิยำคม 0 0

กอ่สรำ้งอำคำรเรยีน 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน โรงเรยีนบำ้นใหญ่พทิยำคม 0 0

โครงกำรกอ่สรำ้งหลงัคำคลมุทำงเดนิ โรงเรยีนปำกชอ่งพทิยำคม 0 499,000

ค่ำกอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

003.โครงกำรปรบัปรงุรอ่งน ำ้รอบอำคำรอเนกประสงค ์โรงเรยีนเขำใหญ่พทิยำคม 166,000 0

005.โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก โรงเรยีนเขำใหญ่พทิยำคม 493,000 0

ค่ำปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

05.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมอำคำรเรยีน 108 ล. โรงเรยีนชอ่งแมววทิยำคม 0 0

09.โครงกำรปพูืน้คอนกรตีบล็อก หนำ 6 ซม. (ดำ้นขำ้งลำนพระพทุธรปู) 

โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ ์2
0 0

1.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรหอประชมุ 100/27 โรงเรยีนคลองเมอืงพทิยำคม 0 500,000

10.โครงกำรปพูืน้คอนกรตีบล็อก หนำ 6 ซม. (ดำ้นขำ้งอำคำร 216 ล) โรงเรยีนโนนไทยคุรุ

อุปถมัภ ์2
0 0

2.โครงกำรปกูระเบือ้งอำคำร โรงเรยีนปำกชอ่ง 2 0 471,200

21.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมหอประชมุ โรงเรยีนบำ้นใหญ่พทิยำคม 149,000 0

3.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรหอประชมุ 100/27 โรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม 0 500,000

36.โครงกำรปรบัปรงุทำสอีำคำรเรยีนอำคำร 216 ล โรงเรยีนวงัน ำ้เขยีวพทิยำคม 150,000 0

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 3,949,000 1,970,200

รวมงบลงทุน 4,827,400 1,970,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสว่นรำชกำร
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0 0 0 %

0 0

0 0

359,165,155.68 396,435,712

1,355,810,327.61 1,465,204,342

7,742,647.96 13,153,200 -90.35 %

49,238.71 318,300 -93.31 %

43,935.48 121,200 -100 %

5,136,403.34 7,197,800 -87.22 %

305,019.76 438,900 -88.79 %

13,277,245.25 21,229,400

13,277,245.25 21,229,400

630,473,000 631,824,000 -100 %

277,000 350,000 0 %

630,750,000 632,174,000

0 15,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 20,000 50 %

138,911 100,000 -100 %

0 0 0 %

0 373,900 -100 %

386,290 0 0 %

ตดิตัง้และวำงท่อประปำขยำยเขตจ ำหน่ำยน ำ้เขำ้โรงเรยีนหนองงูเหลอืมพทิยำคม 2,757,878 0

รวมเงินอุดหนุน 2,757,878 0

รวมงบเงินอุดหนุน 2,757,878 0

รวมงานระดบัมธัยมศกึษา 347,942,110 1,347,273,900

รวมแผนงานการศกึษา 1,309,812,319.63 1,452,550,600

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 8,470,111.23 1,269,600

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 133,840 21,300

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 160,880 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 3,229,033.12 919,700

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 123,476.6 49,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 12,117,340.95 2,259,800

รวมงบบุคลากร 12,117,340.95 2,259,800

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 346,899,000 0

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 160,480 350,000

รวมคา่ตอบแทน 347,059,480 350,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

01. ค่ำบอกรบัวำรสำร 0 0

02. ค่ำจำ้งเหมำเขำ้เลม่/ประกอบเลม่ 0 0

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 0 30,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 0

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 163,434 0

02.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรปฐมพยำบำลและกำรชว่ยชวีติเบือ้งตน้ 0 0

03.โครงกำรคลนิิกอบไออุน่รกั องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ   

(กำรจดักำรสขุภำวะผูส้งูอำยใุนสถำนสงเครำะหค์นชรำบำ้นธรรมปกรณ ์

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ)

0 0
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0 0 0 %

0 665,250 -100 %

568,484 0 0 %

0 0 0 %

0 25 -100 %

0 26 -100 %

0 0 0 %

2,355,995 0 0 %

31,450 0 0 %

0 24,575 -100 %

216,479.4 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 52,375 -100 %

57,909.81 200,000 -50 %

3,755,519.21 1,461,151

192,006 200,000 0 %

8,015 30,000 0 %

204,313.19 150,000 0 %

150,891 9,631,000 -74.04 %

386,077 205,000 -2.44 %

941,302.19 10,216,000

03.โครงกำรคลนิิกอบไออุน่รกั องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ (กำรจดักำรสขุภำวะ

ผูส้งูอำยใุนสถำนสงเครำะหค์นชรำบำ้นธรรมปกรณ ์องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ)
489,105 0

03.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำศกัยภำพทมีควบคุมโรคตดิต่อน ำโดยยงุลำย 0 0

04. โครงกำร จติดี ๊ด ีเพิม่สขุบคุลำกร อบจ.นม. สนุกกบักำรท ำงำน 0 0

07.โครงกำร จติดี ๊ด ีเพิม่สขุบคุลำกร อบจ.นม. สนุกกบักำรท ำงำน 589,520 0

09.โครงกำรสง่เสรมิสขุภำพตำและกำรป้องกนัภำวะผดิปกตขิองกำรมองเห็น 0 0

10.โครงกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 0 0

11.โครงกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 287,215 0

11.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรปฐมพยำบำลและกำรชว่ยชวีติเบือ้งตน้ 0 0

12. โครงกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพวยัท ำงำน "คนืเอวใหอ้งคก์ร" 0 0

13.โครงกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพวยัท ำงำน “คนืเอวใหอ้งคก์ร” 0 0

13.โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรสรำ้งทกัษะชวีติวยัรุน่ในระบบ

ดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีน
0 0

16.โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรสรำ้งทกัษะชวีติวยัรุน่ในระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีน 3,412,960 0

20.โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสนัุขบำ้ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย ์

ดร.สมเด็จพระเจำ้ลกูยำเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ ์อคัรรำชกุมำร ี
321,841.6 0

21.โครงกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสขุำภบิำลอำหำร ในสถำนศกึษำสงักดั องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
945,705 0

23.โครงกำรโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภำพ สงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ  

อ ำเภอครบรุ ี
1,104,300 0

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 100,000

โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรปฐมพยำบำลและกำรชว่ยชวีติเบือ้งตน้ 789,120 0

โครงกำรฝึกอบรมผูน้ ำออกก ำลงักำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 0 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 21,120 100,000

รวมคา่ใชส้อย 8,124,320.6 230,000

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 206,905 200,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 7,915 30,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 46,503.77 150,000

วสัดุวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ 91,250 2,500,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 261,410 200,000

รวมคา่วสัดุ 613,983.77 3,080,000
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635,446,821.4 643,851,151

192,000 0 0 %

22,000 0 0 %

46,000 0 0 %

37,500 0 0 %

130,000 0 0 %

178,000 0 0 %

0 11,000 -100 %

0 0 100 %

0 39,800 -100 %

900,000 0 0 %

120,000 0 0 %

199,000 0 0 %

0 0 0 %

0 180,000 -100 %

0 44,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 30,400 -100 %

1,824,500 320,200

1,824,500 320,200

650,548,566.65 665,400,751

รวมงบด าเนินงาน 355,797,784.37 3,660,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

01. เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบแขวน ขนำด 24000 บทียีู 0 0

02. ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 0 0

03. โตะ๊ปฏบิตังิำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

04. เกำ้อีป้ฏบิตังิำน 0 0

05. เคร ือ่งพมิพส์ ำเนำระบบดจิติอล 0 0

06. เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว - ด ำ) 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

ตูล้ ำโพงเคลือ่นทีพ่รอ้มแอมป์ในตวั 0 0

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

กลอ้งถ่ำยรปูพรอ้มเลนส ์ 0 64,735

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 0 0

ครภุณัฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์

01. เคร ือ่งพน่สำรเคมใีนงำนป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  

แบบตดิตัง้รถยนต ์
0 0

02. เคร ือ่งอลัตรำซำวด ์ 0 0

03. เคร ือ่งกระตุน้ไฟฟ้ำ 0 0

1.เคร ือ่งช ัง่น ำ้หนักแบบดจิติอลพรอ้มทีว่ดัสว่นสงู 54,000 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

เคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 0 0

เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบ

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย
0 0

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 54,000 64,735

รวมงบลงทุน 54,000 64,735

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 367,969,125.32 5,984,535

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบบุคลากร
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 16,664,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 235,800

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 121,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 6,212,700

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 370,700

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 23,604,400

รวมงบบุคลากร 0 23,604,400

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.โครงกำรโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภำพสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 500,000

02.โครงกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภำพวยัท ำงำน “คนืเอวใหอ้งคก์ร” 0 40,000

03.โครงกำรฝึกอบรมผูน้ ำออกก ำลงักำย 0 50,000

04.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพและภำคเีครอืข่ำยสขุภำพ 0 1,801,000

05.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนป้องกนั และแกไ้ขปัญหำโรคตดิต่อ        

ทำงเพศสมัพนัธ ์และปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นกลุม่วยัรุน่
0 700,000

06.โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 0 600,000

07.โครงกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสขุำภบิำลอำหำรในสถำนศกึษำสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 1,343,140

08.โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นสำธำรณสขุองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ 0 200,000

09.โครงกำรฝึกอบรมกำรชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐำน 0 1,350,000

10.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพเพือ่กำรดูแลสขุภำพแบบองคร์วมในชมุชน

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 769,000

11.โครงกำรกำรดูแลสขุภำพองคร์วมจงัหวดันครรำชสมีำ 0 770,000

12.โครงกำรสง่เสรมิคนโครำชสขุภำพด ีทุกชว่งวยั ดว้ยหลกั 3อ. อำหำรด ีอำรมณด์ ีและ

ออกก ำลงักำยดี
0 660,000

13.โครงกำรศกึษำดูงำนปรบัมุมมองเปลีย่นแนวคดิพชิติโรคประชำชน อ ำเภอบวัลำยจงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 500,000

14.โครงกำรศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพภำคเีครอืข่ำยดำ้นสขุภำพและ

ประชำชน
0 1,000,000

15.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพ ภำคเีครอืข่ำยดำ้นสขุภำพ และ ประชำชน 

อ ำเภอครบรุ ี
0 1,794,430
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

650,548,566.65 665,400,751

11,881,851.61 13,877,200 -31.34 %

164,984 167,000 -59.76 %

172,200 241,200 -42.29 %

10,376,227.86 12,168,500 -71.49 %

816,040 961,400 -80.57 %

23,411,303.47 27,415,300

23,411,303.47 27,415,300

44,480 200,000 0 %

44,480 200,000

0 20,000 0 %

0 0 0 %

232,028 200,000 0 %

136,292.85 350,000 -42.86 %

368,320.85 570,000

299,921 300,000 0 %

0 100,000 -50 %

16.โครงกำรศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพภำคเีครอืข่ำยดำ้นสขุภำพและ

ประชำชน อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ
0 500,000

17.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำสขุภำพ ภำคเีครอืข่ำย ดำ้นสขุภำพ และประชำชน 

อ ำเภอขำมสะแกแสง
0 460,000

รวมคา่ใชส้อย 0 13,037,570

รวมงบด าเนินงาน 0 13,037,570

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 0 36,641,970

รวมแผนงานสาธารณสุข 367,969,125.32 42,626,505

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 10,783,973.34 9,527,600

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 182,040 67,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 163,200 139,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 9,561,865.09 3,469,500

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 756,902.26 186,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 21,447,980.69 13,390,300

รวมงบบุคลากร 21,447,980.69 13,390,300

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 199,620 200,000

รวมคา่ตอบแทน 199,620 200,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 0 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 121,348 0

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 200,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 30,261.11 200,000

รวมคา่ใชส้อย 151,609.11 420,000

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 248,891 300,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 0 50,000
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8,587 100,000 -50 %

0 60,000 -66.67 %

110,795.56 200,000 0 %

0 50,000 -80 %

199,680 200,000 0 %

0 0 0 %

49,346 50,000 0 %

668,329.56 1,060,000

1,081,130.41 1,830,000

119,000 0 0 %

0 0 0 %

23,000 0 0 %

0 0 0 %

12,500 0 0 %

32,300 0 0 %

0 8,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 22,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 2,375 50,000

วสัดุกอ่สรำ้ง 0 20,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 136,461.4 200,000

วสัดุกำรเกษตร 0 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 179,760 200,000

วสัดุเคร ือ่งดบัเพลงิ 9,044 0

วสัดุอืน่ 43,181 50,000

รวมคา่วสัดุ 619,712.4 880,000

รวมงบด าเนินงาน 970,941.51 1,500,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

1.เคร ือ่งถ่ำยเอกสำรระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) ควำมเรว็ 30 แผ่นต่อนำที 0 0

1.พดัลมอุตสำหกรรม ขนำด 18 นิว้ 2,600 0

2.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

2.พดัลมอุตสำหกรรม  ขนำด 22 นิว้ 3,250 0

3.เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 0

4.เคร ือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 0 0

เกำ้อีผู้บ้รหิำร 0 0

เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 0

เคร ือ่งปรบัอำกำศแบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 24,000 บทียีู 0 64,800

โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

ครภุณัฑก์อ่สรำ้ง

1.เคร ือ่งพน่สไีฟฟ้ำ 3,800 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

1.ตูล้ ำโพงอเนกประสงคพ์รอ้มแอมป์และอุปกรณ์ 11,000 0

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

1. กลอ่งไฟถ่ำยรปูสนิคำ้ 3,990 0
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0 0 0 %

8,774 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

34,000 0 0 %

2,600 0 0 %

5,000 0 0 %

237,174 40,000

237,174 40,000

24,729,607.88 29,285,300

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

2. กลอ่งไฟถ่ำยรปูสนิคำ้ 1,990 0

ครภุณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั

เคร ือ่งตดัหญำ้ แบบขอ้แข็ง 0 0

ครภุณัฑโ์รงงำน

1.เคร ือ่งชำรจ์แบตเตอร ี่ 3,800 0

1.เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้ำ 0 5,520

2.เคร ือ่งยงิแมก๊ไฟฟ้ำ 5,600 0

2.เลือ่ยฉลไุฟฟ้ำ 0 9,760

3.แท่นตดัไฟเบอร ์ 9,000 0

3.สวำ่นไขควงกระแทกไรส้ำย 0 13,750

4.เคร ือ่งเช ือ่มอนิเวอรเ์ตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ 16,000 0

4.เคร ือ่งเป่ำลมรอ้น 0 5,100

5.เคร ือ่งเช ือ่มอนิเวอรเ์ตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ 0 54,320

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

1.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

2.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี 0 0

3.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA 0 0

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 61,030 153,250

รวมงบลงทุน 61,030 153,250

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ 22,479,952.2 15,043,550

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 5,043,700

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 93,300

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 102,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 8,813,200

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 736,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 14,789,000

รวมงบบุคลากร 0 14,789,000
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823,560 1,200,000 -8.33 %

823,560 1,200,000

2,400 75,000 13.33 %

10,540 69,000 0 %

7,800 140,000 1.43 %

0 13,000 0 %

38,335 300,000 16.67 %

0 100,000 0 %

3,430 104,200 0 %

0 125,000 0 %

3,040 83,000 0 %

6,400 10,000 100 %

3,000 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 100,000 0 %

12,000 30,000 0 %

34,200 60,000 0 %

0 0 0 %

0 300,000 0 %

0 300,000 0 %

0 0 0 %

8,720 30,000 -33.33 %

8,500 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 100,000 0 %

21,600 40,000 -25 %

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 735,820 1,100,000

รวมคา่ตอบแทน 735,820 1,100,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1.ค่ำก ำจดัสิง่ปฏกิูล/ค่ำเก็บขยะ 6,600 85,000

2.ค่ำบอกรบัวำรสำร/คู่มอื/หนังสอื 8,620 69,000

3.ค่ำจดัท ำแผ่นพบัประชำสมัพนัธ ์ป้ำยประชำสมัพนัธก์จิกรรมต่ำงๆ 0 142,000

4.ค่ำจดัฌำปนกจิศพผูร้บับรกิำรฯ ทีถ่งึแกก่รรม 0 13,000

5.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรส ำหรบัจำ้งบคุคลภำยนอก 8,860 350,000

6.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรรกัษำควำมปลอดภยัทรพัยส์นิสถำนทีร่ำชกำร 0 100,000

7.ค่ำเชำ่ทีด่นิ 3,430 104,200

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 0 125,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 9,716 83,000

02.โครงกำรวนัลอยกระทง 4,400 20,000

03.โครงกำรวนัสง่ทำ้ยปีเกำ่ตอ้นรบัปีใหม่ 5,090 20,000

04.โครงกำรวนัผูส้งูอำยแุห่งชำติ 7,200 20,000

05.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำคุณภำพชวีติผูส้งูอำยแุละทศันศกึษำ 105,600 100,000

06.โครงกำรปฏบิตัธิรรมส ำหรบัผูส้งูอำยุ 26,800 30,000

07.โครงกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูส้งูอำยุ 68,322 60,000

08.โครงกำรเงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนสถำนสงเครำะหค์นชรำ 223,240 0

08.โครงกำรเงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนสถำนสงเครำะหค์นชรำบำ้นธรรมปกรณโ์พธิก์ลำง 0 300,000

09.โครงกำรเงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนสถำนสงเครำะหค์นชรำบำ้นธรรมปกรณว์ดัม่วง 0 300,000

09.โครงกำรบรหิำรสถำนสงเครำะหค์นชรำเงนิอุดหนุนทั่วไปส ำหรบัสนับสนุนสถำนสงเครำะห ์

คนชรำ
244,090 0

10.โครงกำรสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมวนัส ำคญัและประเพณี-จดังำนวนัลอยกระทง 8,320 20,000

11.โครงกำรจดังำนประเพณีวนัสง่ทำ้ยปีเกำ่ ตอ้นรบัปีใหม่ 8,500 20,000

12.โครงกำรจดังำนประเพณีวนัผูส้งูอำยแุห่งชำติ 9,500 20,000

13.โครงกำรพฒันำสขุภำวะเพือ่ผูส้งูอำยุ 95,000 100,000

14.โครงกำรปฏบิตัธิรรมส ำหรบัผูส้งูอำยุ 34,400 30,000
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33,450 50,000 0 %

0 400,000 -25 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,000 220,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

181,325 150,000 -100 %

0 0 0 %

0 200,000 0 %

799,948 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

271,217 320,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

53,771.15 1,310,250 7.63 %

1,509,676.15 6,209,450

166,345 350,000 0 %

23,835 130,000 0 %

668,201 1,511,300 6.62 %

115,749 140,000 0 %

93,258.98 340,000 0 %

214,766 350,000 0 %

98,515 130,000 7.69 %

165,500 428,650 11.68 %

15.โครงกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูส้งูอำยุ 47,570 50,000

16.โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีติผูส้งูอำยุ 0 300,000

16.โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพสตรแีละประชำชนทั่วไป 499,575 0

17.โครงกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ 443,905 0

17.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูส้งูอำยทุ่องโลกไอที 0 0

17.โครงกำรอบรมกำรนวดบ ำบดัฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนพกิำร ผูส้งูอำยแุละผูท้ีอ่ยูใ่นภำวะพึง่พงิ 0 320,000

18.โครงกำรกำรชว่ยเหลอืประชำชนดำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติขององคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 200,000

18.โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพเด็กและเยำวชน 193,230 0

18.โครงกำรอบรมเพิม่ศกัยภำพและทกัษะกำรผลติและซอ่มแซมกำยอุปกรณเ์คร ือ่งชว่ย

ส ำหรบัคนพกิำร
0 0

19.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูส้งูอำยทุ่องโลกไอที 240,110 0

19.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนดำ้นกำรพฒันำกำยอุปกรณเ์คร ือ่งชว่ยส ำหรบัคนพกิำร 0 200,000

20.โครงกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ 0 0

20.โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีติผูส้งูอำยุ 386,152 0

21.โครงกำรอบรมกำรนวดบ ำบดัฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนพกิำร ผูส้งูอำยแุละผูท้ีอ่ยูใ่นภำวะพึง่พงิ 0 0

21.โครงกำรอบรมเพิม่ศกัยภำพและทกัษะกำรผลติและซอ่มแซมกำยอุปกรณเ์คร ือ่งชว่ย

ส ำหรบัคนพกิำร
169,050 0

22.โครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพและควำมเขม้แข็งของกลุม่องคก์รและเครอืข่ำยผูส้งูอำยุ 0 0

22.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนดำ้นกำรพฒันำกำยอุปกรณเ์คร ือ่งชว่ยส ำหรบัคนพกิำร 140,638 0

24.โครงกำรอบรมเพือ่สง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพคนพกิำรและผูดู้แลจงัหวดันครรำชสมีำ 351,105 0

โครงกำรอบรมกำรนวดบ ำบดัฟ้ืนฟสูมรรถภำพคนพกิำรผูส้งูอำยแุละผูท้ีอ่ยูใ่นภำวะพึง่พงิ 264,808 0

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 34,290 1,410,200

รวมคา่ใชส้อย 3,648,121 4,591,400

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 157,323 350,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 26,820 130,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 549,465 1,611,300

วสัดุกอ่สรำ้ง 51,765 140,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 74,021.74 340,000

วสัดุวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ 228,259 350,000

วสัดุกำรเกษตร 62,060 140,000

วสัดุเคร ือ่งแต่งกำย 135,050 478,700
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109,725 320,000 15.63 %

0 200,000 -100 %

2,205,799 10,068,000 0 %

3,861,693.98 13,967,950

623,694.28 960,000 0 %

143,228.06 400,000 0 %

6,102 90,000 0 %

5,316 38,000 0 %

15,343.8 40,000 0 %

793,684.14 1,528,000

6,988,614.27 22,905,400

46,000 0 0 %

0 0 0 %

25,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

23,000 0 0 %

85,000 0 0 %

13,500 0 0 %

0 0 0 %

15,000 0 0 %

28,900 0 0 %

50,850 0 0 %

7,770 0 0 %

7,350 0 0 %

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 143,870 370,000

วสัดุเคร ือ่งดบัเพลงิ 133,200 0

วสัดุอืน่ 2,137,424 10,068,000

รวมคา่วสัดุ 3,699,257.74 13,978,000

คา่สาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 564,145.18 960,000

ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำน ำ้บำดำล 205,327.65 400,000

ค่ำบรกิำรโทรศพัท ์ 21,985.19 90,000

ค่ำบรกิำรไปรษณีย ์ 10,108 38,000

ค่ำบรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 19,048.46 40,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 820,614.48 1,528,000

รวมงบด าเนินงาน 8,903,813.22 21,197,400

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

1.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟตุ 0 0

1.โตะ๊ปฏบิตังิำน 24,000 0

2.เกำ้อีส้ ำนักงำน 0 0

2.โตะ๊ปฏบิตังิำน 28,000 0

3.ชดุรบัแขก 25,000 0

3.โตะ๊อเนกประสงคห์นำ้โฟเมกำ้ขำว ขำชบุโครเมีย่ม พบัได ้ 0 0

4.เกำ้อีป้ระชมุ 0 0

5.เคร ือ่งโทรสำร 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

1.เคร ือ่งเสยีงหอ้งประชมุ 28,200 0

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

1.จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ 0 0

2.เคร ือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ 0 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

1.เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้) 0 0

2.เคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำท)ี 0 0

3.เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0 0
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11,400 0 0 %

313,770 0

0 0 100 %

0 0

313,770 0

0 65,000 -100 %

0 65,000

0 65,000

7,302,384.27 22,970,400

32,031,992.15 52,255,700

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

4.ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 0 0

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 105,200 0

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

ค่ำกอ่สรำ้งอำคำร หรอืสิง่ปลกูสรำ้งต่ำง ๆ

01.โครงกำรกอ่สรำ้งบำ้นพกัสถำนสงเครำะหค์นชรำบำ้นธรรมปกรณโ์พธิก์ลำงและวดัม่วง 0 15,000,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 15,000,000

รวมงบลงทุน 105,200 15,000,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสว่นรำชกำร

1.โครงกำรจดังำนวนัคนพกิำรสำกล 65,000 0

รวมเงินอุดหนุน 65,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 65,000 0

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ 9,074,013.22 50,986,400

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 31,553,965.42 66,029,950

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 6,084,300

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 192,600

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 168,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 3,401,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 280,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 10,126,700

รวมงบบุคลากร 0 10,126,700

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 0 10,126,700

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 1,906,600

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 0 %

532,020 560,000 -100 %

0 460,000 -100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

532,020 1,820,000

532,020 1,820,000

532,020 1,820,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 324,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 36,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 2,284,600

รวมงบบุคลากร 0 2,284,600

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุนและสรำ้งควำมรว่มมอืกบัสว่นรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในกำรจดัท ำระบบก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลอยำ่งเป็นระบบ
437,280 0

2.โครงกำรรณรงคส์รำ้งจติส ำนึกในกำรลดปรมิำณขยะและคดัแยกขยะ

ในโรงเรยีนสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

3.โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุน และสรำ้งชมุชนน ำรอ่งและตน้แบบในกำรจดักำรขยะมูลฝอย

ชมุชน เพือ่เป็นแบบอยำ่งใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 0

4.โครงกำรจดัตัง้ สง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิโรงเรยีนตน้แบบ

กำรจดักำรขยะมูลฝอยและกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มอยำ่งยัง่ยนื
0 0

โครงกำรจดัตัง้ สง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิโรงเรยีนตน้แบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยและกำร

จดักำรสิง่แวดลอ้มอยำ่งยัง่ยนื
0 800,000

โครงกำรรณรงคส์รำ้งจติส ำนึกในกำรลดปรมิำณขยะและคดัแยกขยะในโรงเรยีนสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 560,000

รวมคา่ใชส้อย 437,280 1,360,000

รวมงบด าเนินงาน 437,280 1,360,000

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 437,280 3,644,600

งานบ าบดัน ้าเสยี

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 2,600,200

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 0 422,700

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 1,390,100

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 95,600

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 4,526,600

รวมงบบุคลากร 0 4,526,600

รวมงานบ าบดัน ้าเสยี 0 4,526,600
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532,020 1,820,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 0 0 %

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 437,280 18,297,900

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชมุชน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 2,229,200

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 18,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 8,644,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 10,909,700

รวมงบบุคลากร 0 10,909,700

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอ

ประทำย
0 1,200,000

01.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 193,079.75 0

02.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอหว้ยแถลง ตำมรอยพอ่อยูอ่ยำ่งพอเพยีง 0 1,697,630

02.โครงกำรสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหำกำรประกอบอำชพีประชำชน 259,004 0

03.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอ

บำ้นเหลือ่ม
0 1,700,000

03.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ 459,257.5 0

04.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอ

ขำมสะแกแสง
0 1,458,000

04.โครงกำรสง่เสรมิกำรเลีย้งสตัวพ์ืน้บำ้นและหรอืสตัวเ์ศรษฐกจิ 264,895 0

05.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิประชำชนผูผ้ลติสนิคำ้ชมุชนทอ้งถิน่ 174,916.36 0

05.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 0 0

05.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพวถิชีมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บั

ประชำชน อ ำเภอปำกชอ่ง
0 1,700,000

06.โครงกำรสง่เสรมิและแกไ้ขปัญหำกำรประกอบอำชพีประชำชน 0 0

06.โครงกำรอบรมเพือ่สง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพแกนน ำเครอืข่ำยเด็ก เยำวชนและครใูน

โรงเรยีนในสงักดั อบจ.
267,900 0

68



0 0 100 %

1,497,400 0 0 %

0 0 0 %

0 2,700,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 200,000 -100 %

0 400,000 -100 %

1,693,950 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

1,734,850 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

1,360,260 0 0 %

0 743,960 -100 %

0 0 0 %

06.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ีประชำชนทั่วไป อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ
0 1,700,000

07.โครงกำรพฒันำศกัยภำพใหก้บัประชำชนอ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ 

ตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื
0 0

07.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอบวัใหญ่

 จงัหวดันครรำชสมีำ
224,972.5 0

07.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ 0 0

07.โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำร

ปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ
0 1,145,600

08.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำศกัยภำพประชำชนดำ้นกำรบรหิำรจดักำรชมุชน อ ำเภอ

เมอืงนครรำชสมีำ
0 1,500,000

08.โครงกำรสง่เสรมิกำรเลีย้งสตัวพ์ืน้บำ้นและหรอืสตัวเ์ศรษฐกจิ 0 0

08.โครงกำรสง่เสรมิสนิคำ้และผลติภณัฑช์มุชนทอ้งถิน่ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ 1,516,817 0

09.โครงกำรรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ  TO BE NUMBER ONE 0 1,000,000

09.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอครบรุ ี

จงัหวดันครรำชสมีำ
1,618,154 0

09.โครงกำรอบรมเพือ่สง่เสรมิประชำชนผูผ้ลติสนิคำ้ชมุชนทอ้งถิน่ 0 0

10.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิกำรประกอบอำชพีกำรแพทยแ์ผนไทย 0 0

10.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอหว้ยแถลง ตำมรอยพอ่อยูอ่ยำ่งพอเพยีง 0 0

10.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
1,314,906.5 0

10.โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำศกัยภำพครแูกนน ำ ในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำ

เสพตดิ
0 400,000

11.โครงกำรจดังำนถนนเดิน่ ศลิป์ กนิ เทีย่ว 0 0

11.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอคง 0 0

11.โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ (กจิกรรมวนัยำเสพตดิ

โลก 26 มถิุนำยน)
0 200,000

12.โครงกำรประกวดกองเชยีร ์TO BE NUMBER ONE  ตำ้นยำเสพตดิ จงัหวดันครรำชสมีำ 0 1,080,000

12.โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่สง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพแกนน ำเด็ก เยำวชน และ

คร ูโรงเรยีนในสงักดั อบจ.
0 0

12.โครงกำรฝึกอบรมสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บัประชำชนอ ำเภอคงในกำรพฒันำชมุชนของ

ตนเอง
0 0

13.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้แกบ่คุลำกรครแูละนักเรยีนในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

13.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิภมูปัิญญำกำรทอผำ้หำงกระรอก จงัหวดันครรำชสมีำ 238,702 0
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1,681,800 0 0 %
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0 800,000 -100 %
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0 0 0 %

0 2,400,000 -100 %

13.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอ

บำ้นเหลือ่ม
0 0

13.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ 0 3,000,000

14.โครงกำรโครำชเมอืงสะอำด (Korat Green and Clean City) 0 0

14.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอเมอืง

นครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
1,565,630 0

14.โครงกำรสง่เสรมิกำรเลีย้งสตัวพ์ืน้บำ้นและหรอืสตัวเ์ศรษฐกจิ 0 200,000

15.โครงกำรจดังำนถนนเดิน่ ศลิป์ กนิ เทีย่ว 0 300,000

15.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิประชำชนผูผ้ลติสนิคำ้ชมุชนทอ้งถิน่ อ ำเภอเมอืง

นครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
722,058 0

15.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอวงั

น ำ้เขยีว
0 0

15.โครงกำรรณรงค/์สง่เสรมิ/สนับสนุน/อบรม/ทศันศกึษำดูงำนและใหค้วำมรว่มมอืกบัสว่น

รำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภำคเอกชน เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพษิ

สิง่แวดลอ้ม

0 0

16.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้แกบ่คุลำกร ครแูละนักเรยีนในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
475,600 0

16.โครงกำรรณรงคก์ำรลดภำวะโลกรอ้น กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 0 0

16.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,500,000

17.โครงกำรโครำชเมอืงสะอำด (Korat Green and Clean City) 28,655 0

17.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำศกัยภำพประชำชนดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 0 0

17.โครงกำรฝึกอบรมเรยีนรูอ้คัคภียัและซอ้มอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉิน โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 58 แห่ง
0 0

17.โครงกำรสรำ้งคน สรำ้งงำน สรำ้งโครำช 0 2,500,000

18.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำหรบัประชำชนใน

พืน้ทีจ่งัหวดันครรำชสมีำ
0 0

18.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอจกั

รำช
0 0

18.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ  อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 0 1,000,000

19.โครงกำรสง่เสรมิผูป้ระกอบกำรใหม่ (Startups) 0 450,000

19.โครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ี(อพ.สธ.)
0 0

20.โครงกำรจดังำน "โครำชดเีจน่ ดอกเด”่ 0 1,355,000

20.โครงกำรจติอำสำเพือ่พฒันำล ำน ำ้กบัชวีติบนวถิแีห่งควำมพอเพยีงเพือ่ประโยชนแ์ละ

ควำมสขุของประชำชนจงัหวดันครรำชสมีำ
56,698 0

20.โครงกำรรณรงค ์สนับสนุนและสง่เสรมิควำมปลอดภยัและลดอุบตัเิหตุทำงทอ้งถนน 0 0
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0 2,400,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 1,503,200 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,857,555 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

155,656 0 0 %

0 1,581,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,086,797 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

21.โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ทกัษะกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแกอ่ำสำสมคัรและ

ผูป้ระสบภยัพบิตัิ
0 0

21.โครงกำรพฒันำศกัยภำพใหก้บัประชำชน อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ ตำมศำสตร ์

พระรำชำสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื
1,628,400 0

21.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 0 300,000

22.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำศกัยภำพประชำชนดำ้นกำรบรหิำรจดักำรชมุชนตน้แบบ 

อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
1,656,900 0

22.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอ

ขำมสะแกแสง
0 0

22.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,700,000

23.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูส้งูอำยอุ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 500,000

23.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ 0 0

23.โครงกำรอบรม และศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชน

ท่องเทีย่ว OTOP นวตัวธิ ีประชำชนทั่วไป จงัหวดันครรำชสมีำ (อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม)
1,386,125 0

24.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอแกง้สนำม

นำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 700,000

25.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิประชำชนผูผ้ลติสนิคำ้ชมุชนทอ้งถิน่ 0 0

25.โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนตำมศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรปฏบิตัขิองชมุชน อ ำเภอจกั

รำช
0 0

25.โครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง อ ำเภอเทพำรกัษ ์

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 540,000

26.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่สง่เสรมิกำรประกอบอำชพีนวดแผนไทย 403,422 0

26.โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีเสรมิ อ ำเภอล ำทะเมนชยั  จงัหวดันครรำชสมีำ 0 1,000,000

27.โครงกำรสง่เสรมิสถำบนัครอบครวัอบอุน่ 0 300,000

28.โครงกำรจดังำน "ของดเีมอืงโครำช@กทม." 0 0

28.โครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพสตรแีละประชำชนทั่วไป เพือ่พฒันำอำชพี สรำ้งรำยได ้ 0 300,000

29.โครงกำรจดังำน “เดิน่ของด ีโครำช” 0 1,600,000

29.โครงกำรฝึกอบรมเรยีนรูอ้คัคภียัและซอ้มอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉินโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 58 แห่ง
850,830 0

30.โครงกำรสง่เสรมิกลุม่อำชพีในพืน้ทีอ่ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 0 2,000,000

30.โครงกำรสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีอ่ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

31.โครงกำรโครำชเมอืงสะอำด (Korat Green and Clean City) 0 800,000

31.โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะในพืน้ทีอ่ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0
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0 0 0 %

614,650 0 0 %

0 0 100 %

367,250 0 0 %

0 0 100 %

425,405.25 0 0 %

0 0 100 %

781,140 0 0 %

471,000 0 0 %

50,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

1,299,600 0 0 %

1,774,400 0 0 %

843,200 0 0 %

31.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัส ำหรบัประชำชนในพืน้ที่

จงัหวดันครรำชสมีำ
223,540 0

32.โครงกำรฝึกอบรมกำรระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ แกบ่คุลำกร ครแูละนักเรยีนในสงักดัองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

32.โครงกำรรณรงค/์สง่เสรมิ/สนับสนุน/อบรม/ทศันศกึษำดูงำนและใหค้วำมรว่มมอืกบัสว่น

รำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภำคเอกชน เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพษิ

สิง่แวดลอ้ม

0 1,000,000

33.โครงกำรโครำชเมอืงสะอำด (Korat Green and Clean City) 0 0

33.โครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ี(อพ.สธ.)
0 800,000

34.โครงกำรรณรงค/์สง่เสรมิ/สนับสนุน/  อบรม/ทศันศกึษำดูงำนและใหค้วำม  

รว่มมอืกบัสว่นรำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภำคเอกชน เพือ่ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหำมลพษิสิง่แวดลอ้ม

0 0

34.โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุน และรว่มมอืกบัสว่นรำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ภำคเอกชนในกำรรณรงคส์รำ้งจติส ำนึกเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพษิและปัญหำ

สิง่แวดลอ้มของชมุชน ทอ้งถิน่ทุกระดบั

0 800,000

36.โครงกำรฝึกอบรมเรยีนรูอ้คัคภียัและซอ้มอพยพหนีไฟในภำวะฉุกเฉิน 

โรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ จ ำนวน 58 แห่ง 0 0

38.โครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชื อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพ

รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี(อพ.สธ.)
0 0

39.โครงกำรรณรงคส์นับสนุนและสง่เสรมิควำมปลอดภยัและลดอุบตัเิหตุ 0 0

โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ ตำมศำสตรพ์ระรำชำ

สูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื
1,695,400 0

โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดันครรำชสมีำ ตำมศำสตร ์

พระรำชำสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื
1,096,400 0

โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ ตำมศำสตร ์

พระรำชำสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื
1,694,630 0

โครงกำรพฒันำศกัยภำพประชำชนอ ำเภอหว้ยแถลง ตำมรอยพอ่อยูอ่ยำ่งพอเพยีง 1,202,630 0

โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิโรงเรยีนสงักดั องคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ
2,891,470 0

โครงกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ (กจิกรรมวนัต่อตำ้นยำเสพ

ตดิโลก 26 มถิุนำยน)
375,800 0

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ีประชำชนทั่วไป อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ีประชำชนทั่วไป อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ีประชำชนทั่วไป อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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418,200 0 0 %

1,678,500 0 0 %

856,400 0 0 %

25,784,333.25 18,890,480

25,784,333.25 18,890,480

25,784,333.25 18,890,480

25,784,333.25 18,890,480

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 100,000 -100 %

0 110,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 550,000 -100 %

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ึประชำชนทั่วไป อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ึประชำชนทั่วไป อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนเพือ่พฒันำและขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวตัวถิ ึประชำชนทั่วไป อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

รวมคา่ใชส้อย 24,486,792.61 37,426,230

รวมงบด าเนินงาน 24,486,792.61 37,426,230

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชมุชน 24,486,792.61 48,335,930

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 24,486,792.61 48,335,930

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 1,997,900

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 21,300

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 151,000

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 8,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 2,196,700

รวมงบบุคลากร 0 2,196,700

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.โครงกำรเจรญิพระพทุธมนตเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(สวดมนตข์ำ้มปี สบืสำนวถิถีิน่ วถิไีทย 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563)
0 0

02.โครงกำรเจรญิพระพทุธมนตเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจำ้อยูห่วั มหำ

วชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร)
0 0

03.โครงกำรเจรญิพระพทุธมนตเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิติิ ์

พระบรมรำชนีินำถ ในรชักำลที ่9)
0 0

04.โครงกำรจดังำนเกีย่วกบัวนัส ำคญัทำงพทุธศำสนำต่ำงๆ (วนัสำมเณร) 0 0

05.โครงกำรจดังำนเกีย่วกบัวนัส ำคญัทำงพทุธศำสนำต่ำงๆ (วนัมำฆบชูำ) 0 0

06.โครงกำรจดังำนวนัสงกรำนต ์ 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 910,000

0 910,000

0 910,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1.โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุน สบืทอด อนุรกัษง์ำนวฒันธรรม ประเพณี วนัส ำคญัต่ำงๆ ของ

อ ำเภอในจงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

2.โครงกำรจดังำนฉลองวนัแห่งชยัชนะของทำ้วสรุนำร ี 0 15,000,000

3.โครงกำรจดังำน "ประเพณีกนิเข่ำค ่ำของดเีมอืงสงูเนิน อ ำเภอสงูเนิน" 0 1,300,000

4.โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีลอยกระทง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ 0 165,600

5.โครงกำรจดังำนบวงสรวงอนุสำวรยีท์ำ้วสรุนำร ีอ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ 0 70,000

6.โครงกำรจดังำนประเพณีแห่เทยีนพรรษำ อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ 0 120,000

7.โครงกำรจดังำนประเพณีบญุกุม้ขำ้วใหญ่ และฉลองวนัแห่งชยัชนะท่ำนทำ้วสรุนำร ีอ ำเภอ

แกง้สนำมนำง ประจ ำปี 2565
0 300,000

8.โครงกำรงำนประเพณีบวงสรวงคุณยำ่โม อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ  ประจ ำปี 

2565
0 50,000

รวมคา่ใชส้อย 0 19,005,600

รวมงบด าเนินงาน 0 19,005,600

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0 21,202,300

งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 3,070,980

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 42,600

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 18,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 990,840

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 40,620

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 4,163,040

รวมงบบุคลากร 0 4,163,040

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

01.โครงกำรจดังำนเทศกำลเทีย่วพมิำย 0 1,000,000

02.โครงกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วเช ือ่มโยงกจิกรรมศลิปะนำนำชำต ิ"Thailand 

Biennale,korat 2020"
0 1,500,000

03.โครงกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่ว เช ือ่มโยงกจิกรรมโครำชจโีอพำรค์ 0 1,000,000

04.โครงกำรจดังำนวนัพรกิและของดอี ำเภอขำมสะแกแสง 0 1,000,000

05.โครงกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่ว "โครำชเทีย่วไดทุ้กเดอืน" 0 500,000

06.โครงกำรศลิปะและอำหำรโครำช (Art and food KORAT) 0 2,000,000

07.โครงกำรเสรมิสรำ้งกำรเรยีนรูข้องเยำวชน "โครำชมหำนครแห่งบรรพชวีนิของโลก" 

(Korat Young Ambassador)
0 500,000
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0 0 0 %

1,000 9,163,200 -100 %

0 0 0 %

467,000 466,500 -100 %

0 100,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,350,000 -100 %

468,000 11,079,700

468,000 11,079,700

2,752,000 0 0 %

7,823,000 0 0 %

10,575,000 0

10,575,000 0

11,043,000 11,079,700

11,043,000 11,989,700

27,056,484.98 35,884,300 -61.05 %

299,200.81 645,200 -54.59 %

304,500 336,000 -80.36 %

3,916,264 4,290,400 -100 %

19,997,860.91 27,649,200 -81.23 %

2,040,709.6 2,533,700 -83.1 %

53,615,020.3 71,338,800

53,615,020.3 71,338,800

0 700,000 0 %

1. โครงกำรจดังำนฉลองวนัแห่งชยัชนะของทำ้วสรุนำร ี 7,659,928.46 0

1.โครงกำรจดังำนฉลองวนัแห่งชยัชนะของทำ้วสรุนำร ี 0 0

2. โครงกำรจดังำนเทศกำลเทีย่วพมิำย 480,570 0

2.โครงกำรจดังำนเทศกำลเทีย่วพมิำย 0 0

3.โครงกำรจดัท ำสือ่เพือ่สง่เสรมิกำรท่องเทีย่วชมุชน เชือ่มโยงเสน้ทำงกำรท่องเทีย่วในเขต

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

4. โครงกำรงำนประเพณีกนิเข่ำค ่ำของดเีมอืงสงูเนิน 1,172,400 0

4.โครงกำรงำนประเพณีกนิเข่ำค ่ำของดเีมอืงสงูเนิน 0 0

รวมคา่ใชส้อย 9,312,898.46 7,500,000

รวมงบด าเนินงาน 9,312,898.46 7,500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรบำ้นพกัมำ้ชรำในพระอุปถมัภ ์สมเด็จพระเจำ้ลกูเธอเจำ้ฟ้ำสิรวิณัณวร ีนำรรีตันรำช

กญัญำ
0 0

ซอ่มแซมปรบัปรงุทำงจกัรยำนรอบพืน้ทีส่วนน ำ้บุง่ตำหลัว่ เฉลมิพระเกยีรตริชักำลที ่9 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 9,312,898.46 11,663,040

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 9,312,898.46 32,865,340

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 25,089,281.77 13,976,900

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 229,560 293,000

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 300,000 66,000

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 4,740,000 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 13,892,792.19 5,188,800

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 1,391,447.28 428,300

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 45,643,081.24 19,953,000

รวมงบบุคลากร 45,643,081.24 19,953,000

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 464,000 700,000
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0 700,000

0 15,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 740,000 -100 %

4,150,587.86 6,000,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,282,872.75 1,500,000 106.67 %

7,110,308 5,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

26,075,911.14 48,903,649 -16.98 %

42,619,679.75 64,458,649

รวมคา่ตอบแทน 464,000 700,000

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1.ค่ำบอกรบัวำรสำร 0 0

2.ค่ำถ่ำยแบบแปลนกอ่สรำ้ง 0 0

3.ค่ำจดัท ำประกนัภยัรถรำชกำร 0 0

4.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 0

5.ค่ำจำ้งเหมำกำรส ำรวจโครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 0 0

5.ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 4,480,945.87 0

ค่ำจดัท ำประกนัภยัรถรำชกำร 0 500,000

ค่ำจำ้งเหมำกำรส ำรวจโครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 0 500,000

ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอกใหท้ ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 0 5,000,000

ค่ำถ่ำยแบบแปลนกอ่สรำ้ง 0 200,000

โครงกำรจดัท ำ ปรบัปรงุ พฒันำระบบฐำนขอ้มูลทำงสำรสนเทศทำงภมูศิำสตร ์(GIS) ดำ้นผงั

เมอืง
0 3,000,000

โครงกำรวำงและจดัท ำผงั/ปรบัปรงุผงัเมอืงรวมจงัหวดั/ผงัเมอืงรวมเมอืง/ผงัเมอืงรวมชมุชน 

เพือ่พฒันำทอ้งถิน่ในจงัหวดันครรำชสมีำ
0 3,000,000

โครงกำรวำงและจดัท ำผงัรวม/ปรบัปรงุผงัเมอืงรวมวำ่ดว้ยขัน้ตอนกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่

และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
0 1,000,000

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร 5,274,699 3,100,000

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 5,076,918 0

2.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเตรยีมกำรระหวำ่งกำรรบัเสด็จ หรอืเกีย่วเน่ืองกบักำรรบัเสด็จ สง่เสด็จ 

พระมหำกษตัรยิ ์พระรำชนีิและพระบรมวงศำนุวงศ ์
192,320 0

3.โครงกำรฝึกอบรม ชีแ้จง กำรจดัท ำรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้งของทำงรำชกำรและใชค้่ำ K 

(กำรท ำสญัญำแบบปรบัรำคำได)้
50,000 0

3.โครงกำรฝึกอบรมพฒันำบคุลำกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนดำ้นชำ่ง 0 0

5.โครงกำรอบรมสมัมนำทำงวชิำกำรเชงิปฏบิตักิำรศกึษำดูงำน 0 0

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0 4,000,000

โครงกำรฝึกอบรมพฒันำบคุลำกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนดำ้นชำ่ง 0 500,000

โครงกำรอบรมสมัมนำทำงวชิำกำรเชงิปฏบิตักิำรศกึษำดูงำน ดำ้นผงัเมอืงและทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่พฒันำทอ้งถิน่ในจงัหวดันครรำชสมีำ และรองรบัภำรกจิกำรถ่ำยโอนงำนดำ้นผงัเมอืง
0 700,000

ค่ำบ ำรงุรกัษำและซอ่มแซม 13,630,430.81 40,600,000

รวมคา่ใชส้อย 28,705,313.68 62,100,000
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2,229,852 2,500,000 -60 %

298,876 2,160,000 -30.56 %

200,943 200,000 0 %

3,961,355 10,172,500 -11.53 %

5,428,954 5,900,000 -15.25 %

5,634,820 5,000,000 0 %

0 500,000 -60 %

0 600,000 -50 %

2,781,810 2,600,000 -42.31 %

0 1,500,000 -100 %

1,055,173 2,500,000 136 %

21,591,783 33,632,500

64,211,462.75 98,791,149

355,000 0 0 %

115,000 0 0 %

58,000 0 0 %

32,000 0 0 %

70,400 0 0 %

30,000 0 0 %

115,700 0 0 %

32,400 0 0 %

78,200 0 0 %

0 0 0 %

42,500 0 0 %

63,000 0 0 %

47,000 0 0 %

50,700 0 0 %

234,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

คา่วสัดุ

วสัดุส ำนักงำน 2,085,699 1,000,000

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 308,065 1,500,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 109,435 200,000

วสัดุกอ่สรำ้ง 1,977,170 9,000,000

วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ 2,640,255 5,000,000

วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 4,339,920 5,000,000

วสัดุกำรเกษตร 157,785 200,000

วสัดุเคร ือ่งแต่งกำย 0 300,000

วสัดุคอมพวิเตอร ์ 2,003,110 1,500,000

วสัดุเคร ือ่งดบัเพลงิ 0 0

วสัดุอืน่ 1,545,273 5,900,000

รวมคา่วสัดุ 15,166,712 29,600,000

รวมงบด าเนินงาน 44,336,025.68 92,400,000

งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ ์

ครภุณัฑส์ ำนักงำน

01.เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) 0 0

02.เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ-ส)ี 0 0

03.เคร ือ่งท ำลำยเอกสำร แบบตดัตรง 0 0

04.เคร ือ่งโทรสำร แบบใชก้ระดำษธรรมดำ 0 0

05.ตูบ้ำนเลือ่นกระจกสงู ขนำด 4 ฟตุ 0 0

06.เกำ้อีท้ ำงำนหลงัสวงิคม์ทีีว่ำงแขน 0 0

07.ตูบ้ำนเลือ่นทบึ ขนำด 4 ฟตุ 0 0

08.ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 0 0

09.โตะ๊ปฏบิตังิำน 4 ฟตุ 0 0

1.ตูเ้ก็บแบบแปลนและแผนที่ 65,700 0

10.เกำ้อีท้ ำงำนหลงัโยกมทีีว่ำงแขน 0 0

11.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนัง 0 0

12.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 36,000 บทียีู 0 0

13.เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนำด 40,000 บทียีู 0 0

14.พดัลมไอเย็น ขนำดครอบคลมุพืน้ที ่50 ตร.ม. 0 0

เกำ้อีท้ ำงำนหลงัสวงิคม์ทีีว่ำงแขน 0 45,500

เคร ือ่งฉีดน ำ้แรงดนัสงู ขนำด 120 บำร ์ 0 8,500

เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) ควำมเรว็ 40 แผ่นต่อนำที 0 180,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

17,000 0 0 %

20,400 0 0 %

45,700 0 0 %

74,000 0 0 %

48,600 0 0 %

9,000 0 0 %

7,600 0 0 %

28,300 0 0 %

11,700 0 0 %

7,500 0 0 %

18,600 0 0 %

12,400 0 0 %

3,900 0 0 %

7,300 0 0 %

23,200 0 0 %

43,600 0 0 %

27,300 0 0 %

26,700 0 0 %

8,500 0 0 %

25,600 0 0 %

24,000 0 0 %

34,500 0 0 %

238,000 0 0 %

0 0 100 %

เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ-ส)ี ควำมเรว็ 30 แผ่นต่อนำที 0 250,000

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแขวน inverter ขนำด 48,000 บทียีู 0 197,700

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง inverter ขนำด 12,000 บทียีู 0 19,500

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง inverter ขนำด 18,000 บทียีู 0 88,800

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง inverter ขนำด 24,000 บทียีู 0 159,200

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนัง ขนำด 12,000 บทียีู 0 17,000

เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบตูต้ ัง้พืน้ขนำด 56,000 บทียีู 0 115,600

เคร ือ่งเป่ำลม 600 วตัต ์ 0 7,000

โตะ๊ปฏบิตังิำน 4 ฟตุ 0 45,000

โตะ๊ปฏบิตังิำน 5 ฟตุ 0 9,000

ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่

รถยกสงูระบบไฟฟ้ำ ขนำด 1.5 ตนั 0 225,000

รถยกสงูระบบมอืโยก ขนำด 1 ตนั 0 58,000

ครภุณัฑก์อ่สรำ้ง

3. รถยกลำก ขนำด 2.50 ตนั 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

02.เคร ือ่งปรบัแต่งควำมถีเ่สยีง ขนำด 31 x 2 Band (Equalizer) 0 0

03.เคร ือ่งปรบัแต่งสญัญำณเสยีง ระบบดจิติอล (Digital Signal Processor) 0 0

04.ตูล้ ำโพงหลกั ขนำด 230 วตัต ์ 0 0

05.ล ำโพงฝังฝ้ำเพดำน ขนำด 30 วตัต ์ 0 0

06.ล ำโพงส ำหรบัหอ้งควบคุม ขนำด 30 วตัต ์ 0 0

08.ล ำโพงฮอรน์  ขนำด 30 วตัต ์ 0 0

09.เคร ือ่งขยำยเสยีงล ำโพงหลกั ขนำด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) 0 0

10.เคร ือ่งขยำยเสยีงล ำโพงหอ้งควบคุม ขนำด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) 0 0

11.เคร ือ่งขยำยเสยีงล ำโพงฮอรน์ ขนำด 120 W (Power Amplifier) 0 0

12.เคร ือ่งขยำยเสยีงล ำโพงฝังฝ้ำเพดำน ขนำด 360 W (Power Amplifier) 0 0

13.เคร ือ่งขยำยเสยีงล ำโพงมอนิเตอรเ์วท ีขนำด 240 W (Power Amplifier) 0 0

14.เคร ือ่งเลน่ CD/DVD/USB/MP3 0 0

15.เคร ือ่งเลน่และบนัทกึเสยีงดจิติอล MP3 แบบ USB/SD 0 0

23.ชดุสำยอำกำศภำยนอกส ำหรบัไมโครโฟนไรส้ำย แบบลอกำรทิมึ 0 0

25.เคร ือ่งเลอืกและกระจำยสญัญำณคอมพวิเตอรแ์ละเสยีง 0 0

26.เคร ือ่งเลอืกและกระจำยสญัญำณวดิโีอ 0 0

27.เคร ือ่งกระจำยเสยีงสญัญำณคอมพวิเตอร ์ 0 0

28.เคร ือ่งแปลงสญัญำณ RGB to HDMI 0 0

30.เคร ือ่งควบคุมกำรจำ่ยกระแสไฟฟ้ำตูแ้รค็ 0 0

31.ไมช้กัฟิวสแ์บบ 3 ท่อน 0 0

32.เข็มขดัปีนเสำ แบบหนัง 0 0

34.เคร ือ่งรบัสง่วทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์ 0 0

เคร ือ่งควบคุมล ำโพง 2 input 4 output 0 120,000
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6,500 0 0 %

28,400 0 0 %

16,800 0 0 %

52,000 0 0 %

45,500 0 0 %

14,500 0 0 %

29,500 0 0 %

70,200 0 0 %

9,200 0 0 %

9,800 0 0 %

66,800 0 0 %

0 0 100 %

4,800 0 0 %

24,250 0 0 %

34,000 0 0 %

6,600 0 0 %

35,000 0 0 %

5,000 0 0 %

21,000 0 0 %

22,500 0 0 %

18,600 0 0 %

7,200 0 0 %

5,340 0 0 %

12,000 0 0 %

43,000 0 0 %

53,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,729,290 0

2,729,290 0

ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

01. โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนำด 32 นิว้ 0 0

02. เคร ือ่งเลอืกและแปลงสญัญำณ 0 0

03. เคร ือ่งน ำเสนอขอ้มูลแบบไรส้ำย 0 0

04. เคร ือ่งผสมสญัญำณภำพ 4CH HD-SDI (Video Switcher/Mixer) 0 0

05. จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ 0 0

06. จอรบัภำพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้ำ 0 0

07. เคร ือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ 0 0

08. เคร ือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ 0 0

09. เคร ือ่งบนัทกึภำพกลอ้ง DVR/NVR 8 CH 0 0

10. เคร ือ่งควบคุมกลอ้ง 0 0

11. กลอ้ง Speed Dome ควำมละเอยีด 2 ลำ้นพกิเซล 0 0

โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนำด 55 นิว้ 0 119,400

ครภุณัฑว์ทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์

1. เคร ือ่งเป่ำลมรอ้น 2,000 วตัต ์ 0 0

ครภุณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั

ตูก้ดน ำ้ 2 กอ๊ก (น ำ้เย็น) 0 0

ครภุณัฑโ์รงงำน

01. คมีย ำ้หำงปลำไฮดรอลกิ 10 ตนั 0 0

02. จกิซอวไ์ฟฟ้ำ เลเซอร ์ 0 0

03. เคร ือ่งเลือ่ย 0 0

04. เลือ่ยโซไ่ฟฟ้ำ ขนำด 11.5 นิว้ 0 0

05. รอกสลงิดงึสำยไฟ ขนำด 2 ตนั 0 0

07. เคร ือ่งเช ือ่มแบบ TIG 220V 0 0

08. สวำ่นไรส้ำย ขนำด 18 V 0 0

09. สวำ่นไฟฟ้ำ ขนำด 450 W 0 0

10. สวำ่นไฟฟ้ำ ขนำด 230 W 0 0

11. เคร ือ่งตดัโลหะ 0 0

12. โตะ๊เลือ่ยตดัอลมูเินียมพรอ้มมอเตอร ์ 0 0

13. เคร ือ่งยนตป่ั์นไฟ 3,000 วตัต ์ 0 0

เลือ่ยโซไ่รส้ำย ขนำด 10 นิว้ 0 53,500

เลือ่ยยนต ์ขนำดใบเลือ่ย 11.5 นิว้ 0 75,000

เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้ำแบบมอืถอื ขนำด 9 นิว้ 0 6,900

สวำ่นบล็อคไรส้ำย 1/2 นิว้ 18 V 0 17,400

สวำ่นไรส้ำย ขนำด 18 V 0 26,940

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนิกส ์

เคร ือ่งสแกนเนอร ์ 0 116,000

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 65,700 1,960,940

รวมงบลงทุน 65,700 1,960,940

งบรายจ่ายอืน่

79



0 2,000,000 -100 %

0 2,000,000

0 2,000,000

120,555,773.05 172,129,949

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 490,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 425,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 0 100 %

รายจ่ายอืน่

รำยจำ่ยอืน่

โครงกำรจดัท ำ ปรบัปรงุ พฒันำระบบฐำนขอ้มูลทำงสำรสนเทศทำงภมูศิำสตร ์(GIS) ดำ้นผงั

เมอืง
0 0

รวมรายจ่ายอืน่ 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0 0

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 90,044,806.92 114,313,940

งานก่อสรา้ง

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 11,826,300

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 0 101,300

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0 66,000

ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ 0 3,933,800

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของลกูจำ้งประจ ำ 0 10,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 17,761,800

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 0 1,554,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 35,253,200

รวมงบบุคลากร 0 35,253,200

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

ค่ำกอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

001.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยบำ้นโนนสงู ต ำบลสสีกุ - ทำงหลวง 2160 

เช ือ่มบำ้นพะไล ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

001.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถ  โรงเรยีนครบรุ ี 0 0

002.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยสถำนีสบูน ำ้หำดไทรสงู บำ้นหนองบวั หมู่ที ่1 ต ำบล

บงึส ำโรง อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มเขตตดิต่อต ำบลลำดใหญ่ อ ำเภอ

เมอืง จงัหวดัชยัภมูิ

0 1,000,000

002.โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้ คสล. โรงเรยีนมำบตะโกพทิยำคม 0 0

003.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยบำ้นโมกมนั หมู่ที ่7 ต ำบลบงึส ำโรง เช ือ่ม

เขตตดิต่อบำ้นหนองเต่ำ ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

003.โครงกำรกอ่สรำ้งหลงัคำทำงเดนิ (Cover Way) 0 0

004.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นโนนสะอำด หมู่ที ่2 ต ำบลบงึส ำโรง เช ือ่มเขต

ตดิต่อ ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

004.โครงกำรกอ่สรำ้งเททำงเดนิรอบอำคำรอเนกประสงค ์ 0 0

005.โครงกำรกอ่สรำ้งตะแกรงกนันก อำคำร 242 ล. พเิศษ 0 0

005.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุพรอ้มบดอดัแน่น สำยบำ้นหนองปรอื หมู่ที ่5 ต ำบลบงึ

ส ำโรง เช ือ่มโรงเรยีนแกง้สนำมนำงพทิยำคม ต ำบลแกง้สนำมนำง อ ำเภอแกง้สนำมนำง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000
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0 0 100 %

0 410,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 494,000 -100 %

0 0 100 %

0 499,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 0 100 %

0 465,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 460,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

006.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงสำยโกรกกระหำด หมู่ที ่4 เช ือ่มบำ้นหนองม่วง หมู่ที ่5 

ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอขำมทะเลสอ เชือ่มบำ้นกุดหวัชำ้ง หมู่ที ่4 ต ำบลโนนค่ำ อ ำเภอสงูเนิน 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,600,000

006.โครงกำรกอ่สรำ้งลำนอเนกประสงค ์(ขำ้งอำคำร 242 ล. พเิศษ) 0 0

007.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นโคกแฝก เชือ่มต่อเขตเทศบำล (ป่ำสกั) หมู่ที ่5 บำ้น

โคกแฝก ต ำบลขำมทะเลสอ อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,400,000

007.โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้ (ดำ้นขวำประตู 1) โรงเรยีนล ำพระเพลงิพทิยำคม 0 0
008.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ คอนกรตี สำยบำ้นหนองสะแก หมู่ที ่5 สำย

วดัป่ำ ต ำบลพนัดุง อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ ถงึ บำ้นบงึออ้ หมู่ที ่1 ต ำบลบงึออ้

 อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

008.โครงกำรตดิตัง้ตำข่ำยกนันกพริำบ (อำคำร 4) 0 0
009.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ คอนกรตี สำยบำ้นพนัดุงพฒันำ หมู่ที ่7 

ต ำบลพนัดุง อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ ถงึ บำ้นหนองกระโดน หมู่ที ่5 ต ำบลบงึ

ออ้ อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

009.โครงกำรกอ่สรำ้งหลงัคำคลมุทำงเดนิ (หนำ้อำคำร 3) โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ 0 0

010.โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้โรงเรยีน โรงเรยีนกฤษณำวทิยำ 0 0

010.โครงกำรปรบัปรงุถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยบำ้นโนนขำ้วตำก หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืงนำท –

 บำ้นโจด หมู่ที ่7 ต ำบลหนองหวัฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

011.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถ  โรงเรยีนคลองไผ่วทิยำ 0 0

011.โครงกำรปรบัปรงุผวิจรำจรเดมิเป็นผวิจรำจรลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นคูเมอืง 

หมู่ที ่2 ต ำบลเมอืงเกษตร ถงึ  บำ้นงิว้ ต ำบลโนนเมอืง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,000,000

012.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นด่ำนชำ้ง หมู่ที ่6 ต ำบลขำมสะแกแสง

 เช ือ่ม บำ้นเหนือ หมู่ที ่1 ต ำบลเมอืงนำท อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

012.โครงกำรกอ่สรำ้งหลงัคำคลมุทำงเดนิ (เช ือ่มต่อโครงกำรเดมิ) 0 0

013.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองปรอื หมู่ที ่1 ต ำบลหนองหวัฟำน 

เชือ่มต่อเทศบำลต ำบลหนองหวัฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 800,000

013.โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรโรงจอดรถ  โรงเรยีนหนองหวำ้พทิยำสรรค ์ 0 0

014.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นดอนยำง หมู่ที ่6 ต ำบลคูขำด เชือ่มต่อ บำ้นไร ่ต ำบล

โนนทองหลำง อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 650,000

014.โครงกำรตดิตัง้ตำข่ำยกนันกพริำบ โรงเรยีนวดัประชำนิมติร 0 0

015.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นบุง่ตะครอง ต ำบลขำมสมบรูณ ์ไป

เชือ่มบำ้นโนนคูณพฒันำ ต ำบลเทพำลยั) บำ้นบุง่ตะครอง หมู่ที ่8 ต ำบลขำมสมบรูณ ์อ ำเภอ

คง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,200,000

016.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโคกเสีย่ว หมู่ที ่9 ต ำบลคูขำด เชือ่มต่อ

ระหวำ่งบำ้นหนองพรำนปำน อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

017.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นดอนสำมคัค ีหมู่ที ่8 ต ำบลโนนเต็ง ไป

บำ้นโกรกตะไกร ้(ต ำบลเมอืงคง) อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 700,000
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018.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นสีเ่หลีย่ม ต ำบลดอนใหญ่ เช ือ่มบำ้น

โคกพงำด ต ำบลขำมสมบรูณ ์อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 800,000

019.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นโกรกตะไก ้หมู่ที ่13 ต ำบลเมอืงคง 

เช ือ่ม กบับำ้นโจด ต ำบลหนองหวัฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 650,000

020.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นหนองหญำ้ขำว หมู่ที ่9 สำยจำกลำนธรรม ต ำบล

หนองบวั อ ำเภอคง เช ือ่มเขต ต ำบลโคกกระเบือ้ง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

021.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นดอนกลำง หมู่ที ่3 ต ำบลหนองมะนำว อ ำเภอคง สำย

จำกบำ้นดอนกลำง - เขตต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

022.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นดอนกรดู หมู่ที ่1 ต ำบลแชะ เช ือ่มบำ้นอรพมิพ ์หมู่ที ่

1 ต ำบลอรพมิพ ์อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

023.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นหนองมะค่ำ (สำยดง) หมู่ที ่9 ต ำบลแชะ อ ำเภอครบรุ ี

เช ือ่ม หมู่ที ่11 บำ้นดะแลง ต ำบลทุ่งอรณุ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

024.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นนำรำก หมู่ที ่2 ต ำบลอรพมิพ ์อ ำเภอคร

บรุ ีเช ือ่มบำ้นดะแลง หมู่ที ่2 ต ำบลทุ่งอรณุ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

025.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นถนนกลำง หมู่ที ่8 ต ำบลแชะ เช ือ่มเขต

เทศบำลต ำบลแชะ หมู่ที ่4 อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

026.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนหนิคลกุ สำยหนองโก บำ้นโคกกรวด หมู่ที ่8 ต ำบลเฉลยีง เช ือ่ม 

ต ำบลมำบตะโกเอน อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

027.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยคลองสง่น ำ้ชลประทำน หมู่ที ่6 บำ้นเฉลยีงทุ่ง ต ำบล

เฉลยีง เช ือ่มต่อเขตตดิต่อ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,500,000

028.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนหนิคลกุ สำยเลยีบคลองล ำแชะ จำกสะพำนท่ำกลำง บำ้นเฉลยีง

ใหญ่ หมู่ที ่1 ต ำบลเฉลยีง เช ือ่มต่อเขตตดิต่อ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

029.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นดงดนิแดง หมู่ที ่7 ต ำบลมำบตะโกเอน 

เชือ่มบำ้นหนองรงั หมู่ที ่2 ต ำบลแชะ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,500,000

030.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นตำเงนิ หมู่ที ่1 ต ำบลศรลีะกอ

 เชือ่ม บำ้นสสีกุ หมู่ที ่1 ต ำบลสสีกุ อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 4,000,000

031.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยพทุธวณสถำนจำกบำ้นโคกวงัวน หมู่ที ่4 

ต ำบลหนองยำง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิเช ือ่มบำ้นงิว้ หมู่ที ่6 ต ำบลท่ำจะหลงุ อ ำเภอโชคชยั 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

032.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยหนองจอก จำกบำ้นโสง หมู่ที ่6 ต ำบล

หนองยำง เช ือ่มบำ้นโนนไมแ้ดงเหนือ หมู่ที ่16 ต ำบลท่ำชำ้ง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

033.โครงกำรปรบัปรงุถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นรวง หมู่ที ่3 ต ำบลหนองงูเหลอืม อ ำเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิเช ือ่ม บำ้นขำม หมู่ที ่9 ต ำบลโตนด อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000
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034.โครงกำรปรบัปรงุผวิทำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยเชือ่มทำงหลวงหมำยเลข 226 บำ้น

กรดู หมู่ที ่8 ต ำบลชำ้งทอง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิเช ือ่มต่อ ต ำบลทองหลำง อ ำเภอจกัรำช

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 2,000,000

035.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโสงหนองบวั หมู่ที ่7 ต ำบลหนองยำง

เชือ่มต ำบลท่ำชำ้ง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

036.โครงกำร ถนน (อบจ.นม.17210) บำ้นขนุละคร - บำ้นหนองออ อ ำเภอชมุพวง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 5,000,000

037.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโคกเพชร หมู่ที ่4 ต ำบลโนนรงั-บำ้นโนน

ซำด หมู่ที ่18 ต ำบลท่ำลำด อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 498,000

038.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ทำงแยกทำงหลวง 2223 บำ้นภดูนิทอง หมู่ที่

15 ต ำบลโนนรงั-บำ้นพนัธเ์จรญิ หมู่ที ่12 ต ำบลชมุพวง อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 498,000

039.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นหนองเสำเดยีวใหม่พฒันำ หมู่ที ่10 ต ำบลท่ำอ่ำง

บรเิวณถนนชว่งนำ นำงเสงีย่ม กวนกระโทก - ถนนเสน้รอบเมอืง เช ือ่ม บำ้นหนองโสมง หมู่ที่

6 ต ำบลหนองบวัศำลำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,200,000

040.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุกำรเกษตรสำยโปรง่ตำคลอง บำ้นบ ุหมู่ที ่10 ต ำบล

พลบัพลำ (นม.ถ 59-082 เช ือ่มถนนทำงหลวงหมำยเลข 24) บำ้นโพธิท์อง หมู่ที ่12 ต ำบล

โชคชยั อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,400,000

041.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นตุก๊ปุ๊ ก บำ้นดอนไพล หมู่ที ่8 ต ำบลท่ำเยีย่ม

อ ำเภอโชคชยั เช ือ่ม ต ำบลหนองไมไ้ผ่ อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

042.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยแยกโคกพลวงบน หมู่ที ่12 ต ำบลละลม

ใหม่พฒันำ อ ำเภอโชคชยั เช ือ่ม บำ้นโคกลอย หมู่ที ่9 ต ำบลแหลมทอง อ ำเภอหนองบญุมำก

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

043.โครงกำรซอ่มแซม/ปรบัปรงุผวิถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (AC) สำยจำกบำ้นบงึพระ หมู่

ที ่7 ผ่ำนบำ้นหนองแปลน หมู่ที ่11 ถงึบำ้นบงึไทย หมู่ที ่8 ต ำบลท่ำลำดขำว อ ำเภอโชคชยั

เชือ่ม บำ้นโกรกหวำ้ หมู่ที ่11 ต ำบลดอน อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ (นม.ถ.

64-003)

0 1,000,000

044.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยกัน้เขต บำ้นโนนเพชร หมู่ที ่6 ต ำบลท่ำเยีย่ม เช ือ่ม

ต ำบลละลมใหม่พฒันำ อ ำเภอ โชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 400,000

045.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นเกำ่ หมู่ที ่1 ต ำบลบำ้นเกำ่ เช ือ่ม บำ้น

พนัชนะ หมู่ที ่1 ต ำบลพนัชนะ อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

046.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยด่ำนขนุทด - สงูเนิน บำ้นมอสงู ต ำบลตะเคยีน เชือ่ม

บำ้นหนองสำร หมู่ที ่1 ต ำบลสระจรเข ้อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

047.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นกุดนำงทอหูก หมู่ที ่5 ต ำบลหนิดำด เชือ่มบำ้นป่ำรงั

งำม ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

048.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นกุดโดก ต ำบลบำ้นเกำ่ เช ือ่มบำ้นหนองพงัโพด ต ำบล

ตะเคยีน อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000
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049.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นดอนตะหนินใหญ่ หมู่ที ่5 ต ำบลสระจรเข ้

เช ือ่มต่อ บำ้นดอนกลอย ต ำบลด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 680,000

050.โครงกำรซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ สำยบำ้นหลุง่ หมู่ที ่10 ต ำบลบำ้นแปรง เช ือ่มกบับำ้น

กระชำว ต ำบลกุดพมิำน อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

051.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นแปรงใหม่พฒันำ หมู่ที ่4 ต ำบลบำ้นแปรง 

เช ือ่มกบัต ำบลหนองไทร อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,080,000

052.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนเต็ง หมู่ที ่2 ต ำบลโนนเมอืงพฒันำ อ ำเภอด่ำน

ขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ ถงึบำ้นหนองแดง ต ำบลหนองไทร อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

053.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้น อบต.เทยีม ถงึสำมแยก บำ้นหวันำ 

หมู่ที ่8 ต ำบลหนองไทร เชือ่มบำ้นสระสมบรูณ ์หมู่ที ่13 เทศบำลต ำบลหนองบวัตะเกยีด 

อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,240,000

054.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหวัสระ หมูที ่4 ต ำบลส ำนักตะครอ้ เช ือ่มต ำบลหนอง

กรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,160,000

055.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นเทพนิมติร หมู่ที ่3 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอ

เทพำรกัษ ์เช ือ่มบำ้นใหม่ชยัพฤกษ ์ต ำบลหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

056.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุสำยบำ้นวงัม่วงสำมคัค ีหมู่ที ่7 ต ำบลวงัยำยทอง - บำ้น

ท ำนบเทวดำ หมู่ที ่5 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ
0 940,000

057.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยบำ้นนำยเจมิ  ศิรริวง บำ้นนำยมำนะ เขยีน

แกว้ ต่อจำกเดมิ บำ้นมะค่ำคุก หมู่ที ่1 (เช ือ่มต่อ บำ้นหว้ยทรำย หมู่ที ่7 ต ำบลหนองแวง 

อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ)

0 1,000,000

058.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบำ้นหนิเงิม้ ต ำบลดอนยำวใหญ่ เช ือ่มบำ้นหวั

ตลำด ต ำบลส ำพะเนียง อ ำเภอโนนแดง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

059.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. เช ือ่มระหวำ่งต ำบล หมู่ที ่3 บำ้นโกรก ต ำบลโนนตำเถร 

อ ำเภอโนนแดง หมู่ที ่8 บำ้นดอนววั ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 873,000

060.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หนำ้โรงเรยีนบำ้นตะเภำหนุน ต ำบลโนนแดง 

อ ำเภอโนนแดง เช ือ่มบำ้นโนนตะโก ต ำบลชวีำน อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 750,000

061.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นดอนยำวนอ้ย หมู่ที ่6 ต ำบลวงัหนิ อ ำเภอโนนแดง เช ือ่ม

อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 490,000

062.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นนำยมำนะ บำ้นแก หมู่ที ่3  ต ำบลวงัหนิ อ ำเภอโนนแดง 

เช ือ่มบำ้นสดีำ ต ำบลสดีำ อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 490,000

063.โครงกำรถนน (อบจ.นม.09202) ตลำดโคกสวำย - บำ้นหนองหอย อ ำเภอโนนไทย 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 3,500,000

064.โครงกำรถนน (อบจ.นม.09304) บำ้นมะค่ำ - บำ้นโตนด อ ำเภอโนนไทย จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 1,500,000

065.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองน ำ้ใส หมู่ที ่5 ต ำบลบำ้นวงั เช ือ่ม

บำ้นคูเมอืง หมู่ที ่3 ต ำบลบลัลงัก ์อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000
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066.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นทุ่งหนองแหวน หมู่ที ่6 ต ำบลมะค่ำ 

อ ำเภอโนนไทย - บำ้นใหม่ หมู่ที ่12 ต ำบลโนนไทย อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

067.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกถนนมติรภำพบำ้นศรสีขุ หมู่ที ่8 ต ำบล

ดอนชมพ ูไปทำงโรงเรยีนศรสีขุคุรรุำษฎรส์ำมคัค ีเช ือ่มเขตเทศบำลต ำบลโนนสงู บำ้นเพกิ 

ต ำบลโนนสงู อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 970,000

068.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นใหม่ดอนเปลำ้ หมูที ่15 ต ำบลใหม่ 

เช ือ่มต่อบำ้นดอนชมพ ูหมู่ที ่1 ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,150,000

069.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยเลยีบเหมอืงมำบจำน (บำ้นขำม หมู่ที ่9 - บำ้นโตนด หมู่

ที ่6) ต ำบลโตนด เชือ่มต่อเขต บำ้นโนนกระถนิ หมู่ที ่6 ต ำบลล ำมูล อ ำเภอโนนสงู จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

070.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำงรไีซกิง้ จำกบำ้นจนัดุม หมู่ที ่6 ต ำบลใหม่ เช ือ่มต่อ บำ้นบงิ

 หมู่ที ่5 ต ำบลบงิ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,010,000

071.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. จำกบำ้นส ำโรงกระจำย หมู่ที ่3 ต ำบลบงิ เช ือ่มบำ้นดอน

ชมพพูฒันำ หมู่ที ่10 ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 980,000

072.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นเพรำม หมู่ที ่4 ต ำบลใหม่ เช ือ่มเขต

เทศบำลต ำบลโนนสงู บำ้นโนนหมนั ต ำบลโนนสงู  อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

073.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที ่12 บำ้นใหม่กลอ ต ำบลใหม่ (จำกถนนสี่

แยกหลงัโรงเรยีนบำ้นใหม่) เช ือ่ม บำ้นหนองตะครอง หมู่ที ่4 ต ำบลดอนหวำย อ ำเภอโนนสงู 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 890,000

074.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยจำกบำ้นนำงประนอม บำ้นหนองเครอืชดุ หมู่ที ่7 

ต ำบลล ำคอหงษ ์อ ำเภอโนนสงู เช ือ่มบำ้นถนนโพธิ ์หมู่ที ่5 ต ำบลถนนโพธิ ์อ ำเภอโนนไทย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,000,000

075.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นจนัอดั หมู่ที ่2 ต ำบลจนัอดั เช ือ่ม 

บำ้นโนนตำกลำง (จดุที ่2) หมู่ที ่8 ต ำบลเมอืงปรำสำท อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

076.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยจำกบำ้นโนนกระถนิ หมู่ที ่10 ต ำบลขำม

เฒำ่ อ ำเภอโนนสงู เช ือ่ม บำ้นหนุก หมู่ที ่4 ต ำบลขำมสะแกแสง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

077.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยจำกบำ้นหนองพลอง หมู่ที ่4 ต ำบลขำม

เฒำ่ อ ำเภอโนนสงู เช ือ่ม บำ้นนำมำบ หมู่ที ่5 ต ำบลขำมสะแกแสง อ ำเภอขำมสะแกแสง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

078.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนหนิคลกุ บำ้นหนองกก หมู่ที ่8 ต ำบลพงัเทยีม ถงึบำ้นต

ลกุช ัง่โค หมู่ที ่7 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

079.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองผอื  หมู่ที ่2 ต ำบลหนองหวำ้ (บำ้น

หนองผอื - เขตบำ้นฝำผนัง หมู่ที ่1 ต ำบลเมอืงพะไล อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ)
0 1,000,000

080.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นขำมป้อม หมู่ที ่3 ต ำบลบวัลำย - 

บำ้นโนนเมอืง หมู่ที ่4 ต ำบลโนนจำน อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

081.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นวงัโพน หมู่ที ่2 ต ำบล บวัลำย อ ำเภอบวัลำย -บำ้น

หนองหญำ้ปลอ้ง ต ำบลหนองแวงโสกพระ อ ำเภอพล จงัหวดัขอนแกน่
0 1,000,000
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082.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นดอนหนั หมู่ที ่8 ต ำบลบวัลำย 

อ ำเภอบวัลำย - บำ้นสำมเมอืง หมู่ที ่1 ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 812,500

083.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหลบุกุง หมู่ที ่10 ต ำบลโนนจำน อ ำเภอ

บวัลำย - บำ้นโคกกลำง หมู่ที ่8 ต ำบลขนุทอง อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

084.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นหนองเรอื หมู่ที ่7 ต ำบลเมอืงพะไล -

 บำ้นวงัโพน หมู่ที ่2 ต ำบลบวัลำย อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,187,500

085.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ จำกบำ้นไร ่หมู่ที ่6 ต ำบลโนนทองหลำง อ ำเภอบวัใหญ่ ถงึ

 บำ้นเกำ่คอ้ ต ำบลหนองมะนำว อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

086.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นหวัหนอง - บำ้นโนนติว้ (สำยเกำ่) บำ้นสระครก 

หมู่ที ่10 ต ำบลบวัใหญ่ เช ือ่ม ต ำบลเสมำใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

087.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยทำงบำ้นหวัหนอง ต ำบลบวัใหญ่ - บำ้นเสมำใหญ่ หมู่

ที ่1 ต ำบลเสมำใหญ่ อ ำเภอ บวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,300,000

088.โครงกำรปรบัปรงุถนน นม.ถ. 150-02 ดว้ยแอสฟัลตกิสค์อนกรตี (จำกเรอืนจ ำบวัใหญ่ 

ถงึบำ้นหนองเม็ก ต ำบลด่ำนชำ้ง เช ือ่มต ำบลขนุทอง) อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

089.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยจำกบำ้นโคกกระเบือ้ง หมู่ที ่1 ต ำบลโคก

กระเบือ้ง เช ือ่มเขตเทศบำลต ำบลบำ้นเหลือ่ม อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

090.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นหนองโจด - บำ้นโนนตำลเสีย้น (คุม้

นอ้ย) บำ้นหนองโจด หมู่ที ่9 ต ำบลโคกกระเบือ้ง เช ือ่มเขต ต ำบลวงัโพธิ ์อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 945,000

091.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นโนนทองหลำง หมู่ที ่4 ต ำบลวงัโพธิ ์

อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม เช ือ่ม บำ้นตะโกนอ้ย ต ำบลบำ้นปรำงค ์อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ 

(โดยประชำคม ม.4)

0 500,000

092.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหว้ยชงโค หมู่ที ่1 ต ำบลวงัโพธิ ์เช ือ่มบำ้น

โนนตำลเสีย้น หมู่ที ่12 ต ำบลโคกกระเบือ้ง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ (โดย

ประชำคม หมู่ที ่1)

0 499,000

093.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นหว้ยชงโค หมู่ที ่1 ต ำบลวงัโพธิ ์เช ือ่ม

บำ้นโนนสมบรูณ ์หมู่ที ่9 ต ำบลชอ่ระกำ อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ (โดย

ประชำคม หมู่ที ่1)

0 500,000

094.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหวัสระพำน หมู่ที ่8  ต ำบลโนนเพ็ด 

อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่ม บำ้นกุดหอยกำบ ต ำบลหนัโจด จงัหวดัขอนแกน่
0 2,800,000

095.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นหนองลำด หมู่ที ่6 ต ำบลกระทุ่มรำย 

เชือ่ม บำ้นเตยกระโตน หมู่ที ่1 เขตเทศบำลต ำบลประทำย อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

096.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงวดัหนัเตย ต ำบลประทำย – เช ือ่มต่อ

บำ้นธรรมจกัร ต ำบลตลำดไทร อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

097.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนองนมนำง หมู่ที ่8 ต ำบลตะคุ เช ือ่มบำ้นพนัธส์งวน

 หมู่ที ่3 ต ำบลธงชยัเหนือ อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 4,000,000
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098.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนองนมนำง หมู่ที ่8 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชยั 

เช ือ่มบำ้นหนองพยอม หมู่ที ่6 ต ำบลหนองตะไก ้อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

099.โครงกำรถนน (อบจ.นม. 14201) บำ้นงิว้ - บำ้นหนองโดน อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 1,000,000

100.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำงบำ้นหนองศำลำ หมู่ที ่1 ต ำบลเกษมทรพัย ์ถงึบำ้นโคกขนุ

ละคร หมู่ที ่7 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

101.โครงกำรถนน (อบจ.นม.25302) บำ้นบะใหญ่ - บำ้นโคกสะแกรำช อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,500,000

102.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุเลยีบคลองโนนส ำโรง หมู่ที ่4 - บำ้นโนนส ำโรง หมู่ที ่3 

ต ำบลล ำนำงแกว้ (เขตภหูลวงบำ้นล ำประโคน ฝ่ังขวำ) อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

103.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ (เสรมิคนัดนิ) บำ้นหนองกระทุ่ม หมู่ที ่3 ต ำบลภหูลวง 

เช ือ่มบำ้นหนองขอน หมู่ที ่8 ต ำบลสขุเกษม อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

104.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงจำกคุม้มอหลกัหนิ หมู่ที ่5 ต ำบลกลำงดง เช ือ่ม ต ำบล

ปำกชอ่ง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,310,000

105.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมผวิทำงจรำจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยทำงบำ้นป่ำไผ่ - บำ้น

หนองกระทุ่ม ต ำบลจนัทกึ เช ือ่มต่อ ต ำบลคลองไผ่ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,500,000

106.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมผวิทำงจรำจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยทำงบำ้นซบัไมล้ม้ หมู่

ที ่9 บำ้นสำยชนวน ต ำบลจนัทกึ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มต่อต ำบลล ำพญำ

กลำง อ ำเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรุ ี

0 2,500,000

107.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยถนนคอนกรตีเดมิหนำ้บำ้นผูใ้หญ่ หมู่ที ่

14 บำ้นหนองไมแ้ดง ต ำบลพญำเย็น เช ือ่มต่อบำ้นถ ำ้เต่ำ หมู่ที ่15 ต ำบลกลำงดง อ ำเภอปำก

ชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 488,900

108.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ ซอยสนัตสิขุ - หนองยำ่งเสอื หมู่ที ่12 บำ้นอ่ำงหนิ 

ต ำบลพญำเย็น อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มต่อบำ้นปำงหวัชำ้ง ต ำบลหนองยำ่ง

เสอื อ ำเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรุ ี

0 500,000

109.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรแบบ Asphaltic concrete เสน้หลงัโรงเรยีน

บำ้นหวัป้ำง หมู่ที ่2 ต ำบลพญำเย็น อ ำเภอปำกชอ่ง เช ือ่มต่อบำ้นหวัหมำก หมู่ที ่1 ต ำบล

มวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรุ ี

0 1,200,000

110.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรแบบ Asphaltic concrete บำ้นพรหมประกำศติ

 หมู่ที ่10 ต ำบลพญำเย็น เช ือ่มต่อบำ้นชำยเขำ หมู่ที ่4 ต ำบลกลำงดง อ ำเภอปำกชอ่ง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 2,000,000

111.โครงกำรปรบัปรงุถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยกลำงหมู่บำ้น - สวนดอกไม ้หมู่ที ่10 

ต ำบลหนองน ำ้แดง เช ือ่มต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

112.โครงกำรปรบัปรงุถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำย กม.9 ธนะรชัต ์- ผ่ำนศกึ หมู่ที ่6 

เช ือ่มต ำบลหมูส ีและต ำบลพญำเย็น อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000
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113.โครงกำรกอ่สรำ้งสะพำนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที ่20 บำ้นวงัมะนำว ต ำบลคลอง

ม่วง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 6,477,000

114.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยบำ้นทองหลำง หมู่ที ่6 ต ำบล

พงัเทยีม อ ำเภอพระทองค ำ เช ือ่ม บำ้นสวำย หมู่ที ่5 ต ำบลสำยออ อ ำเภอโนนไทย จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 4,000,000

115.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนหนิคลกุ สำยบำ้นหนองกก หมู่ที ่5 ต ำบลหนองหอย 

อ ำเภอพระทองค ำ เช ือ่ม บำ้นหนองดุม หมู่ที ่7 ต ำบลมะค่ำ อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 496,000

116.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนหนิคลกุ สำยบำ้นท ำนบพฒันำใต ้หมู่ที ่12 ต ำบลหนอง

หอย เชือ่ม บำ้นมำบค่ำย หมู่ที ่6 ต ำบลทพัร ัง้ อ ำเภอพระทองค ำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 497,000

117.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยสระหนองจกิ หมู่ที ่2 ต ำบลสมัฤทธิ ์(เลยีบล ำน ำ้มูล) 

อ ำเภอพมิำย เชือ่ม ล ำเชงิไกร บำ้นสม้ หมู่ที ่2 ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสงู จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 600,000

118.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นตำล หมู่ที ่9 ต ำบลสมัฤทธิ ์เช ือ่ม บำ้นดอนแซะ หมู่

ที ่9 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 550,000

119.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นโนนพทุรำ หมู่ที ่6 ต ำบลกระชอน 

อ ำเภอพมิำย ถงึ บำ้นหนองหลกั หมู่ที ่3 ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 550,000

120.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (สำยคลองซอย 6 ซำ้ย) จำกบำ้นโนนกระเพรำ

 หมู่ที ่15 ต ำบลดงใหญ่ ถงึ บำ้นแท่น ต ำบลประสขุ อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000

121.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นทุ่งพกิุลทอง หมู่ที ่10 ต ำบลชวีำน – 

บำ้นคอนเมอืง หมู่ที ่2 ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000

122.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. (จำกถนนพมิำย-ชมุพวง) แยกไปหนองแรง้เฒำ่ บำ้นบุ

สำมคัค ีหมู่ที ่9 ต ำบลโบสถ ์อ ำเภอพมิำย เชือ่มบำ้นสองคอน หมู่ที ่16 ต ำบลท่ำลำด อ ำเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 550,000

123.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นละหลอด หมู่ที ่3 ต ำบลธำรละหลอด อ ำเภอพมิำย 

เชือ่มบำ้นโนนสะเดำ หมู่ที ่10 ต ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000

124.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยทำงท่ำเยีย่ม ถงึ สะพำนขอน บำ้นตะปัน หมู่ที ่5 ต ำบล

รงักำใหญ่ เช ือ่มบำ้นโนนมะกอก หมู่ที ่8 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000

125.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยในเมอืงบำ้นใหม่สำมคัค ีหมู่ที ่16 ต ำบลใน

เมอืง - บำ้นสระงำม หมู่ที ่12 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000

126.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยเพ็ชรมำตุคลำ บำ้นหนองบวัค ำ หมู่ที ่5 ต ำบลหนองระ

เวยีง ถงึ บำ้นบ ุหมู่ที ่8 ต ำบลหนองพลวง อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 600,000
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127.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นหนองหญำ้ขำว หมู่ที ่11 สำยหนำ้วดั หนองหญำ้ขำว 

ต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง เช ือ่มบำ้นโคกรกัษ ์หมู่ที ่11 ต ำบลหลุง่ตะเคยีน อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 600,000

128.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุ สำยหนองตำกเนือ้ บำ้นกุดสระแกว้ หมู่ที ่3 ต ำบลวงัยำย

ทอง - บำ้นไรช่ยัพนัธ ์หมู่ที ่12 ต ำบลหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

129.โครงกำรซอ่มแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นวงัหนิ หมู่ที ่5 ต ำบลบำ้นโพธิ ์

เช ือ่มต่อต ำบลตลำด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 499,000

130.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงจำกหมู่บำ้นโนนมะกอก ต ำบลหนองระ

เวยีง อ ำเภอเมอืง ถงึล ำชอ่งโค เชือ่มต ำบลพระพทุธ อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,000,000

131.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นมำบมะค่ำนอ้ย เช ือ่มต ำบลหนองบวั

ศำลำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

132.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยแบง่เขตต ำบลมะเรงิ-พะเนำ บำ้นบงึสำร 

หมู่ที ่5 ต ำบลมะเรงิ เช ือ่มต ำบลพะเนำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,003,000

133.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนหนิคลกุบำ้นไทรงำม หมู่ที ่7 ต ำบลระเรงิ อ ำเภอวงัน ำ้

เขยีว เช ือ่มเขต ต ำบลคลองม่วง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

134.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นดงบงั หมู่ที ่6 ต ำบลหว้ยยำง เช ือ่มลำดยำงสำย 2245

 (ตะโก-โคกส)ี ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

135.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 14 (ซอยทำงเขำ้สนำมแข่งรถ) บำ้นศรี

พฒันำ หมู่ที ่4 ต ำบลบำ้นโพธิ ์เช ือ่มต่อต ำบลตลำด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,482,000

136.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ต ำบลตลำด เชือ่ม ต ำบลหวัทะเล) สำยเลยีบ

ล ำตะคลองใหญ่ฝ่ังซำ้ย ชมุชนโนนทพัมำ้สำมคัค ีบำ้นตลำด หมู่ที ่3
0 2,256,000

137.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นบตุำล หมู่ที ่2 บตุำลซอย 6 ถงึ คลองยำง 

เช ือ่มต ำบลโคกไทย อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,050,000

138.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ณ บรเิวณ ซอยขำ้งสนำมกฬีำ บำ้นทำ้วสรุะ

หมู่ที ่10 เช ือ่มบำ้นแสนสขุ หมู่ที ่7 ต ำบลปรใุหญ่ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,650,000

139.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ที ่3 (ซอยบำ้นนำย

สมมำตร) เช ือ่มต่อถนนไปบำ้นหนองผกับุง้ ต ำบลธงชยัเหนือ อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,323,000

140.โครงกำรถนน อบจ.นม.27302 บำ้นเมอืงยำง-บำ้นกระเบือ้งนอก อ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 2,500,000

141.โครงกำรถนน (อบจ.นม.27201) บำ้นโนนละกอ - บำ้นปลกัแรต อ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 1,200,000
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142.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นโนนเพชร หมู่ที ่3 ต ำบลละหำนปลำคำ้ว-บำ้นโนน

ละกอ หมู่ที ่1 ต ำบลกระเบือ้งนอก อ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

143.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นโนนสมบรูณ ์หมู่ที ่7 ถงึบำ้นปลกัแรต ต ำบลดอน

มนั อ ำเภอประทำย ส ำหรบับำ้นโนนสมบรูณ ์หมู่ที ่7 ต ำบลละหำนปลำคำ้ว อ ำเภอเมอืงยำง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

144.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยเสน้ต่อจำกเสน้ทำงหนำ้โรงพยำบำลล ำทะเมนชยัหนอง

บวัวง หมู่ที ่1 (เขตเทศบำลต ำบลขยุ) เช ือ่มบำ้นตลำดหนองบวัวง หมู่ที ่9 (เขตเทศบำลต ำบล

หนองบวัวง) หมู่ที ่1 บำ้นหนองบวัวง ต ำบลขยุ อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

0 860,000

145.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรแอสฟัลทต์กิ คอนกรตี สำยทำงบำ้นออ้ หมู่ที ่13

 - บำ้นหนองดู่ หมู่ที ่10 ต ำบลบำ้นยำง อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

146.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นใหม่สำมคัค ีหมู่ที ่15  ต ำบลชอ่งแมว 

อ ำเภอล ำทะเมนชยั เช ือ่มบำ้นเขวำ้ ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,140,000

147.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นยำงงำมพฒันำ หมู่ที ่20 ต ำบลวงัหม ีเช ือ่ม บำ้นวงั

ขอน ต ำบลระเรงิ อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

148.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโป่งค่ำง หมู่ที ่11 ต ำบลระเรงิ อ ำเภอวงัน ำ้

เขยีว เช ือ่มเขตต ำบลวงักะทะ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

149.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนองไมแ้ดง หมู่ที ่13  ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว

 ถงึ ต ำบลวงักะทะ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

150.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นยบุอปีนู หมู่ที ่4 ต ำบลวงัหม ีถงึ บำ้นคลองทุเรยีน 

หมู่ที ่6 ต ำบลวงัน ำ้เขยีว อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

151.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทค์อนกรตี สำยแยกทำงหลวง 304 บำ้นบะด่ำน 

หมู่ที ่5 ต ำบลอุดมทรพัย ์อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว - บำ้นหนองนกเขยีน หมู่ที ่2 ต ำบลภหูลวง 

อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,000,000

152.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นกุดเต่ำงบั หมู่ที ่3 ต ำบลกุดนอ้ย เช ือ่มบำ้นสชุยัพฒันำ

 หมู่ที ่7 ต ำบลสคีิว้ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,600,000

153.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นโศกรวก หมู่ที ่7 ต ำบลหนองหญำ้ขำว เชือ่มบำ้นหนอง

แวง หมู่ที ่2 ต ำบลดอนเมอืง อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 800,000

154.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นดอนนกเขำ หมู่ที ่5 ต ำบลกุดนอ้ย เช ือ่มบำ้นนำหนอง 

ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

155.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยทำงเชือ่มระหวำ่งบำ้นหนองร ีหมู่ที ่3 (ซ.ฟำรม์ไก่) 

ต ำบลสคีิว้ เช ือ่มบำ้นกุดเต่ำงบั หมู่ที ่3 ต ำบลกุดนอ้ย อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

156.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ถนนเลยีบคลองชลประทำน เชือ่มระหวำ่ง องคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลมติรภำพ เทศบำลเมอืงสคีิว้ อ ำเภอสคีิว้ และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลมะเกลอืใหม่ 

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

0 800,000
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157.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยจำกบำ้นทุ่งพนมวงั หมู่ที ่12 ถงึบำ้นท่ำขำ้ม หมู่ที ่10 

ต ำบลมติรภำพ อ ำเภอสคีิว้ เช ือ่มบำ้นวะภแูกว้ ต ำบลมะเกลอืใหม่ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 800,000

158.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นวงัโรงนอ้ย หมู่ที ่4 ต ำบลกฤษณำ เชือ่ม

บำ้นหนองโบสถ ์หมู่ที ่12 ต ำบลวงัโรงใหญ่ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

159.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำย ทช.นม.3044 บำ้นหนองไทร หมู่ที ่5 ต ำบลวงัโรงใหญ่

 เช ือ่ม แยก ทช.นม.4059 บำ้นโคกเพชร หมู่ที ่4 ต ำบลกฤษณำ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

160.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนประดู่ หมู่ที ่3 ต ำบลวงัโรงใหญ่ อ ำเภอสคีิว้ เช ือ่ม

บำ้นค่ำยทะยงิ หมู่ที ่6 ต ำบลหนิดำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

161.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโนนรงั หมู่ที ่5 ต ำบลกฤษณำเชือ่มบำ้น

หว้ยลงุ หมู่ที ่2 ต ำบลวงัโรงใหญ่ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

162.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. เช ือ่มระหวำ่งบำ้น หนองเกตุ หมู่ที ่4 ต ำบลหนองน ำ้ใส ไป

บำ้นมะค่ำงำม หมู่ที ่4 ต ำบลคลองไผ่ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

163.โครงกำรถนน (อบจ.นม.20304) บำ้นหนองน ำ้ใส - บำ้นสง่ำพฒันำ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 1,000,000

164.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรแอสฟัลทต์กิ สำยปำกทำงบำ้นโนนสมบรูณ ์หมู่ที ่6 

ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ - บำ้นโคกเพ็ด หมู่ที ่2 ต ำบลกุดจอก อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 2,000,000

165.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นโสกนกเต็น หมู่ที ่7 ต ำบลหนอง

ตำดใหญ่ อ ำเภอสดีำ เช ือ่มบำ้นหนองพวง ต ำบลวงัไมแ้ดง อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

 (ต่อจำกถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเดมิ)

0 1,800,000

166.โครงกำรถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเชือ่มระหวำ่งต ำบลจำก หมู่ที ่7 บำ้นตำลำด ต ำบลโนน

ประดู่ ถงึ หมู่ที ่7 บำ้นแท่น ต ำบลโพนทอง อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,200,000

167.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เช ือ่มระหวำ่งต ำบลสำยทีส่ำธำรณะบอ่ไกแ่กว้ 

บำ้นดอนโกย่ หมู่ที ่10 ต ำบลสดีำ เช ือ่มทำงบำ้นหวัตะโมน หมู่ที ่7 ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ

 จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

168.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยเกำ่ บำ้นโนนค่ำ ต ำบลโนนค่ำ เช ือ่มบำ้น

ดอน ต ำบลบุง่ขีเ้หล็ก อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

169.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีสำยบำ้นวงัรำงนอ้ย หมู่ที ่9 ต ำบลมะเกลอืเกำ่ - บำ้นทุ่ง

สะแบง ต ำบลมะเกลอืใหม่ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,500,000

170.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นดอน หมู่ที ่10 ต ำบลบุง่ขีเ้หล็ก - 

บำ้นหนองสะแก ต ำบลโนนค่ำ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

171.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นกุดขมิน้ หมู่ที ่3 ต ำบลหนองตะไก ้เช ือ่มบำ้นบตุำตอ้ง

 หมู่ที ่7 ต ำบลนำกลำง อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000
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172.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยจำกบำ้นบอ่ลงิ หมู่ที ่10 ต ำบลโนนสมบรูณ์

 เช ือ่มบำ้นหนองหลกัศลิำ หมู่ที ่5 ต ำบลเสงิสำง อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

173.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสำยบำ้นทรพัยเ์จรญิ หมู่ที ่4  ต ำบลบำ้น

รำษฎร ์เช ือ่ม บำ้นโคกสงู หมู่ที ่3 ต ำบลสระตะเคยีน อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ (ชว่ง

ที2่)

0 5,000,000

174.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นหนองลกูควำย หมู่ที ่5 ต ำบลแหลมทอง อ ำเภอ

หนองบญุมำก เชือ่มต ำบลละลมใหม่พฒันำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

175.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นหนองชงโค หมู่ที ่11 ต ำบลหนองหวัแรต จำกบรเิวณ

ไรน่ำยสน่ัน กรวยสวสัดิ ์เช ือ่มต ำบลหนองไมไ้ผ่ อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

176.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นลงุเขวำ้ หมู่ที ่6 ต ำบลลงุเขวำ้ - 

บำ้นใหม่สมบรูณ ์หมู่ที ่3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ (รหสัสำย

ทำง นม.ถ 259-01)

0 920,000

177.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ หมู่ที ่9 สำยวดัสวรรคว์ำร ีต ำบลหนองตะไก ้เช ือ่ม บำ้น

หนองหนิ หมู่ที ่10 ต ำบลหนองหวัแรต อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,500,000

178.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นปลกัข่อย หมู่ที ่5 ต ำบลหนองบนุนำก 

เชือ่ม บำ้นยอกขำม หมู่ที ่7 อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,580,000

179.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นหลุง่ประดู่พฒันำ หมู่ที ่11 ต ำบล

หลุง่ประดู่ เช ือ่มบำ้นโนนส ำรำญ หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืงพลบัพลำ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 499,000

180.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นโคกเพชร หมู่ที ่10 ต ำบลหลุง่

ประดู่ เช ือ่ม บำ้นโคกรกัษ ์หมู่ที ่11 ต ำบลหลุง่ตะเคยีน อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

181.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกถนน 226 โรงไฟฟ้ำยอ่ย บำ้นสระทอง 

หมู่ที ่7 ต ำบลทบัสวำย เชือ่มต่อถงึวดัโนนส ำรำญ บำ้นโนนส ำรำญ หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืง

พลบัพลำ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

182.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. จำกบำ้นหนองม่วงงำม ต ำบลงิว้ ถงึเขตตดิต่อ บำ้นหลุง่ตำ

ด่อน หมู่ที ่7 ต ำบลหลุง่ตะเคยีน อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

183.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นตะครอ้ใต ้ต ำบลหนิดำด เชือ่มบำ้น

หนิดำด (เทศบำลหนิดำด) อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

184.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นหนองรงั หมู่ที ่2 ต ำบลแชะ เช ือ่มบำ้นโคกแขวน หมู่ที ่5

 ต ำบลเฉลยีง อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

185.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นนำรำก หมู่ที ่3 ต ำบลอรพมิพ ์เช ือ่มบำ้น

จระเขห้นิ หมู่ที ่8 ต ำบลจระเขห้นิ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

186.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นสมบตัพิฒันำ หมู่ที ่13 ต ำบลกุดโบสถ ์

อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ เขตตดิต่อบำ้นดงงำม ต ำบลดงอจีำน อ ำเภอโนนสวุรรณ 

จงัหวดับรุรีมัย ์

0 36,000,000
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187.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ระหวำ่งบำ้นโคกรกัษ ์- บำ้นโคกซำด ต ำบล

หลุง่ตะเคยีน - บำ้นกูศ่ลิำขนัธ ์หมู่ที ่4 ต ำบลหลุง่ประดู่ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

188.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นทบัสวำยพฒันำ หมู่ที ่2 ต ำบลทบัสวำย 

บรเิวณถนนสำย 226 ถงึทำงรถไฟ บำ้นหนองโสน หมู่ที ่4 ต ำบลหว้ยแถลง อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 500,000

189.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองผกัโพด หมู่ที ่5 - บำ้นหนองโกสยี ์

หมู่ที ่8 ต ำบลหลุง่ประดู่ เช ือ่มต ำบลเมอืงพลบัพลำ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

190. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นนำตะคุ หมู่ที ่6 ต ำบลงิว้ ถงึบำ้นซำ่เลอืด หมู่ที ่3 

ต ำบลกงรถ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 1,000,000

191.โครงกำรปรบัปรงุเสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตี จำกถนนสำยแยกทำงหลวงชนบท บำ้น

ทบัสวำยพฒันำ หมู่ที ่2 ไปบำ้นโนนส ำรำญ หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืงพลบัพลำ อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,600,000

192.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นหนองโน เชือ่มต่อบำ้นซำ่เลอืด 

ต ำบลกงรถ (ชว่งบำ้นสีแ่ยกไปบำ้นโคกซำง) หมู่ที ่9 บำ้นสีแ่ยก ต ำบลตะโก อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 1,380,000

193.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโคกเปรำะหอม หมู่ที ่3 ต ำบลพลสงครำม 

เชือ่มบำ้นนำมำบ หมู่ที ่5 ต ำบลขำมสะแกแสง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 2,000,000

194.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยจำกบำ้นโป่ง

คอก หมู่ที ่14 ต ำบลโนนสมบรูณ ์อ ำเภอเสงิสำง เช ือ่มบำ้นหนองไทร หมู่ที ่4 ต ำบลล ำเพยีก 

อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

0 7,808,600

195.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นหว้ยจรเข ้หมู่ที ่3 ต ำบลหนิดำด เชือ่มบำ้นหงิหอ้ย 

ต ำบลหนองแวง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 3,000,000

196.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยบำ้นโนนสะอำด หมู่ที ่

11 ต ำบลกุดพมิำน เชือ่มบำ้นหนองพลวง หมู่ที ่3 ต ำบลพนัชนะ อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 2,500,000

197.โครงกำรถนน อบจ.นม.23101 บำ้นศูนยก์ลำง - บำ้นโนนส ำรำญ อ ำเภอแกง้สนำมนำง 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 9,997,000

198.โครงกำรถนน อบจ.นม.11201 สขุำภบิำลขำมสะแกแสง - บำ้นหว้ย หมู่ที ่5 ต ำบลเมอืง

นำท อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 5,145,000

199.โครงกำรถนน อบจ.นม.04306 บำ้นตะโก - บำ้นชอ่ระกำ อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ 0 4,890,000

200.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.32204) บำ้นหนองโจด

 - บำ้นโนนมนัเทศ อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ
0 5,389,000
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201.โครงกำรถนน (อบจ.นม.17301) บำ้นเหลำ่จัน่ - บำ้นหนองม่วง อ ำเภอชมุพวง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 7,932,000

202.โครงกำรถนน (อบจ.นม.08201) บำ้นแปรง - บำ้นหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 7,100,000

203.โครงกำรถนน อบจ.นม.24301 บำ้นส ำโรงเหนือ - บำ้นส ำพะเนียง อ ำเภอโนนแดง 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 9,982,000

204.โครงกำรถนน อบจ.นม.05302 บำ้นหนองม่วงชำ่งพมิพ ์- บำ้นหนองพลวง อ ำเภอบำ้น

เหลือ่ม,อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 8,427,000

205.โครงกำรถนน อบจ.นม.14308 บำ้นนกออก - บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง อ ำเภอปักธงชยั

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 9,309,000

206.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

(อบจ.นม.01102) ทล.หมำยเลข 304 - บำ้นโนนไมแ้ดง อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 4,260,000

207.โครงกำรถนน อบจ.นม.27303 บำ้นหนองสะแก - บำ้นเมอืงยำง อ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 8,631,000

208.โครงกำรถนน (อบจ.นม.22303) บำ้นซบัตะครอ้ - บำ้นท่ำตะแบก อ ำเภอหนองบญุมำก 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 9,279,900

209.โครงกำรถนน อบจ.นม.16203 บำ้นหนองแสง - บำ้นหนองม่วง อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 9,143,000

210.โครงกำรกอ่สรำ้งหอ้งอเนกประสงคข์องศูนยป์ระสำนงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

นครรำชสมีำ ประจ ำอ ำเภอเมอืงยำง
0 300,000

211.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกสีแ่ยกเรงิสะแก บำ้นหนองหวำ้ หมู่ที ่6

ต ำบลโพนทอง อ ำเภอสดีำ เช ือ่มบำ้นเขวำ้ ต ำบลกระทุ่มรำย อ ำเภอประทำย จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

212.โครงกำรปรบัปรงุผวิจรำจรลำดยำง โดยเททบัยำง Asphaltic concrete (AC) บำ้นตะ

คลองแลง้ หมู่ที ่1 ต ำบลโคง้ยำง เช ือ่มบำ้นโนน ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 1,500,000

ถมดนิในโรงเรยีน (บรเิวณกอ่สรำ้งอำคำรอเนกประสงค)์ โรงเรยีนสงูเนิน 0 0

ค่ำกอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

001.โครงกำรถนน อบจ.นม.11202 ขำมสะแกแสง - บำ้นโนนผกัช ีอ ำเภอขำมสะแกแสง 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

002.โครงกำรถนน อบจ.นม.11201 สขุำภบิำลขำมสะแกแสง - บำ้นหว้ย หมู่ที ่5 ต ำบลเมอืง

นำท อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

003.โครงกำรถนน อบจ.นม.04309 เทศบำลเมอืงคง - บำ้นไร ่อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

004.โครงกำรถนน อบจ.นม.04307 บำ้นตำกิม่ - บำ้นดอนทะแยง อ ำเภอคง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0
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458,000 0 0 %
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005.โครงกำรถนน อบจ.นม.04201 บำ้นโนนปอแดง - บำ้นโนนเต็ง อ ำเภอคง  จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

006.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนผวิจรำจร Asphaltic Concrete โดยวธิ ีPavement In-Place

 Recycling สำย (อบจ.นม.11202) ขำมสะแกแสง –บำ้นโนนผกัช ี
0 0

006.โครงกำรถนน อบจ.นม.13201 บำ้นเขวำ้ - บำ้นนำงร ำ อ ำเภอประทำย จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

007.โครงกำรถนน อบจ.นม.13307 บำ้นบงึกระโดน - บำ้นดอนยำว อ ำเภอประทำย  จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

008.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี หมู่ที ่1 ต ำบลหนองหวัฟำน เชือ่ม 

บำ้นหนองหวัฟำน  เขตเทศบำลต ำบลหนองหวัฟำน 

ต ำบลหนองหวัฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

008.โครงกำรถนน อบจ.นม.14204 บำ้นเกำ่นำงเหรญิ – บำ้นโกรกละลำย อ ำเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

009.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (อบจ.นม.11201) สขุำภบิำลขำมสะแกแสง-

บำ้นหว้ย หมู่ที ่5 ต ำบลเมอืงนำท อ ำเภอขำมสะแกแสง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

009.โครงกำรถนน อบจ.นม.15102 สำยเมนที ่4 อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

01.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21301 บ.คลองยำง – บ.คลองม่วง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

010.โครงกำรถนน อบจ.นม.15205 สำยเมนที ่5 อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

010.โครงกำรปรบัปรงุถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยบำ้นโนนขำ้วตำก   

หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืงนำท-บำ้นโจด หมู่ที ่7 ต ำบลหนองหวัฟำน
0 0

011.โครงกำรถนน อบจ.นม.15101 สำยเมนที ่3 อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

011.โครงกำรปรบัปรงุผวิจรำจรเดมิเป็นผวิจรำจรหนิคลกุ บำ้นหนองโบสถ ์หมู่ที ่7 ต ำบลเมอืง

เกษตร เชือ่มเขตตดิต่อ บำ้นสระกรวด หมู่ที ่2 ต ำบลโนนเมอืง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

012.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ จำกบำ้นหนองเสำกี ่    

หมู่ที ่5 ต ำบลเมอืงคง เช ือ่มต่อ บำ้นหมนั หมู่ที ่1 ต ำบลหนองมะนำว  

อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

012.โครงกำรถนน อบจ.นม.01210 บำ้นนำกลำง - บำ้นโป่งแมลงวนั อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

013.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นนำยส ำไว ป้องสนำม-  

คลองยำยหอม บำ้นหนองบง หมู่ที ่12 ต ำบลเมอืงคง เช ือ่ม บำ้นศรนิีมติร

ต ำบลดอนใหญ่ อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

013.โครงกำรถนน อบจ.นม.01316 บำ้นยองแยง – วดัพนมวนั อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

014.โครงกำรถนน อบจ.นม.01219 สำยแยก ทล. 2 - บำ้นยองแยง อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0
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445,000 0 0 %

0 14,520,000 -100 %

0 0 0 %

0 13,660,000 -100 %

493,000 0 0 %

0 5,990,000 -100 %

0 9,409,000 -100 %

0 495,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 1,200,000 -100 %

1,050,000 0 0 %

0 495,000 -100 %

0 1,100,000 -100 %

0 1,400,000 -100 %

0 494,000 -100 %

015. โครงกำรบรูณะงำนทำงผวิจรำจรหนิคลกุใหเ้ป็นผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ถนน

เทศบำล 17 (เช ือ่มเขต อบต.ตำจัน่ อ ำเภอคง)  หมู่ที ่10 ต ำบลเทพำลยั 

อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

015.โครงกำรถนน อบจ.นม.22302 บำ้นซบัตะครอ้ - บำ้นหวัท ำนบ อ ำเภอหนองบญุมำก 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

016.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหลุง่ประดู่พฒันำ หมู่ที ่11 ต ำบลหลุง่

ประดู่ เช ือ่ม ต ำบลเมอืงพลบัพลำ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
1,367,000 0

016.โครงกำรถนน อบจ.นม.08201 บำ้นแปรง - บำ้นหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

017. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นไผ่ หมู่ที ่4  ต ำบลจระเขห้นิ เช ือ่ม

บำ้นซบัหญำ้คำ หมู่ที ่14 ต ำบลบำ้นใหม่  อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

017.โครงกำรถนน อบจ.นม.08305 บำ้นหว้ย - บำ้นหนองบวัละคร อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

018.โครงกำรถนน อบจ.นม.08304 บำ้นด่ำนนอก – บำ้นวงั อ ำเภอด่ำนขนุทด  จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

019.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลกูรงั บำ้นหนองขำมนำด ีหมู่ที ่5 สำยถนนหมำยเลข 202 ถงึ 

ถนนกรมชลประทำน เชือ่ม บำ้นหนองขำมนอ้ย ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

02.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21109 หนองไทร – วงัไทร อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

020.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลกูรงั บำ้นหนองเม็กนอ้ย หมู่ที ่10 สำยบำ้นหนองเม็กนอ้ย ถงึ 

บำ้นโสกงูเหลอืม ต ำบลขนุทอง อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

022.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เช ือ่มระหวำ่งต ำบล ถนนสำยบำ้นโนนสะอำด 

หมู่ที ่2 ต ำบลบงึส ำโรง - บำ้นโนนสงู หมู่ที ่8 ต ำบลสสีกุ อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

023. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยตูมนอ้ย 5 หมู่ที ่10 เทศบำลต ำบลชมุพวง

- อบต.ชมุพวง ต ำบลชมุพวง อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

023.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นหนองสะแก หมู่ที ่5  ต ำบลพนั

ดุง (สำยวดัป่ำ) เช ือ่ม ต ำบลบงึออ้ อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

024.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยหนองม่วง หมู่ที ่5 เช ือ่ม บำ้นโกรกกระหำดหมู่ที ่4 

ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอขำมทะเลสอ เชือ่ม ต ำบลโนนค่ำ อ ำเภอสงูเนิน  จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

025.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยบำ้นพนัดุงพฒันำ หมู่ที ่7 

ต ำบลพนัดุง เช ือ่ม บำ้นหนองกระโดน หมู่ที ่5 ต ำบลบงึออ้ อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

026.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองสะแกพฒันำ หมู่ที ่11 ต ำบลพนัดุง 

เช ือ่ม บำ้นโนนตำล หมู่ที ่8 ต ำบลบงึออ้ 

อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 2,000,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

492,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

495,500 0 0 %

0 494,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 846,000 -100 %

027.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นโคกแขวนพฒันำ  

หมู่ที ่8 (สำยรอบบำ้นโคกแขวนพฒันำ) ต ำบลพนัดุง อ ำเภอขำมทะเลสอ 

เชือ่มต ำบลพลกรงั อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

028.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคสล. สำยหนองไผ่บำ้นบงึขำมทะเลสอ หมู่ที ่9 ต ำบลขำมทะเลสอ 

เชือ่มถนนทำงหลวงสำยขำมทะเลสอ ต ำบลโคกสงู อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

029.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคสล. สำยบำ้นโคกแฝก (ป่ำสกั) หมู่ที ่5  ต ำบลขำมทะเลสอ เชือ่ม 

เขตเทศบำลขำมทะเลสอ อ ำเภอขำมทะเลสอ   จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

03.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15204 บ.หนองปรอื – บ.ดงใหญ่ อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

030.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เช ือ่มระหวำ่งต ำบล จำกบำ้นเหนือ  หมู่ที ่1 

ต ำบลเมอืงนำท ถงึ บำ้นด่ำนชำ้ง ต ำบลขำมสะแกแสง   อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

031.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นชวีกึ หมู่ที ่1-บำ้นหนองโพธิ ์หมู่ที ่6 ต ำบลชวีกึ 

อ ำเภอขำมสะแกแสง (เช ือ่มต่อบำ้นโคง้ส ำโรง หมู่ที ่4 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ 

จงัหวดันครรำชสมีำ)

0 0

032.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคสล. สำยบำ้นดอนสำมคัคหีมู่ที ่10 ต ำบลชวีกึ อ ำเภอขำม

สะแกแสง-บำ้นใหม่โนนทอง หมู่ที ่13 ต ำบลหนองหอย อ ำเภอพระทองค ำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

033.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองปรอื  หมู่ที ่1  ต ำบลหนองหวัฟำน 

เชือ่มต่อเทศบำลต ำบลหนองหวัฟำน  อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

033.โครงกำรปรบัปรงุถนนผวิจรำจรหนิคลกุ สำยบำ้นโนนสะอำด หมู่ที ่15 ต ำบลขำม

สะแกแสง เช ือ่ม บำ้นดอนตลงุหวำ้ หมู่ที ่10 ต ำบลเมอืงนำท อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

678,000 0

034. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นศลิำทอง หมู่ที ่10 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอ

เทพำรกัษ ์เช ือ่ม บำ้นวงัโป่ง หมู่ที ่6 ต ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

034.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นโนนประดู่ หมู่ที ่1 ต ำบลพะงำด เชือ่ม บำ้นสระกรวด

 หมู่ที ่2 ต ำบลโนนเมอืง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

035. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนยกคนัดนิ (สำยหวัสระ-หนองกรำด)  บำ้นหวัสระ 

หมู่ที ่4 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอเทพำรกัษ ์เช ือ่ม บำ้นหนองกรำด หมู่ที ่3 
0 0

036.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโคกนอ้ยพฒันำ หมู่ที ่10 ต ำบลโนนเต็ง  สำยบำ้น

โคกนอ้ยพฒันำ ไปบำ้นบะดำวเรอืง หมู่ที ่10 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

037.โครงกำรบรูณะงำนทำงผวิจรำจรหนิคลกุใหเ้ป็นผวิจรำจร คอนกรตีเสรมิเหล็ก  ถนน

เทศบำล 18 ชว่งเชือ่มถนนเขำ้หมู่บำ้นมะค่ำ อบต.ขำมสมบรูณ ์ถงึบำ้นนำยส ำเรยีง เฉียงกลำง

 หมู่ที ่9 ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง   จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

038.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นบสุนวนใน หมู่ที ่1 ต ำบลตำจัน่

 ถงึเขตต ำบลขำมสมบรูณ ์อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 425,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,324,000 -100 %

445,000 0 0 %

0 1,372,000 -100 %

0 1,261,000 -100 %

1,140,000 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 1,357,000 -100 %

0 494,000 -100 %

808,995 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

1,248,000 0 0 %

0 2,000,000 -100 %

039.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นนำยส ำไว ป้องสนำม-คลองยำยหอมบำ้น

หนองบง หมู่ที ่12 ต ำบลเมอืงคง เช ือ่ม บำ้นศรนิีมติร ต ำบลดอนใหญ่ อ ำเภอคง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

04.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15310 บ.ต ำแย – บ.วดั อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

040.โครงกำรกอ่สรำ้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนสำย อบจ.นม.04302 

ชว่งบำ้นโนนพมิำน หมู่ที ่9 ต ำบลเมอืงคง อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

041. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. เช ือ่มระหวำ่งต ำบล หมู่ที ่6 บำ้นหนองม่วง 

ต ำบลโนนตำเถร อ ำเภอโนนแดง หมู่ที ่5 บำ้นดอนตะหนิน  ต ำบลดอนตะหนิน 

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

041.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นแชะ หมู่ที ่3 ต ำบลแชะ   อ ำเภอครบรุ ีเช ือ่มบำ้นดะแลง 

หมู่ที ่11 ต ำบลทุ่งอรณุ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

042.โครงกำรถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงชมุชน หนองสะเดำ หมู่ที ่1 

ในเขตเทศบำลต ำบลไทรโยง-ไชยวำล เชือ่ม บำ้นโกรกส ำโรง หมู่ที ่4 ต ำบลครบรุ ี

เขต อบต.ครบรุ ี

0 0

043. โครงกำรซอ่มแซมถนนลำดยำงเดมิโดยกำรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ทบัผวิเดมิ (ชว่งที ่3) 

สำยบำ้นมะระ หมู่ที ่3 ต ำบลดอนชมพ ูถงึ บำ้นเพกิ ต ำบลหลมุขำ้ว 

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

043.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นอรพมิพ ์หมู่ที ่1 ต ำบลอรพมิพ ์ เช ือ่ม 

บำ้นดอนกรดู หมู่ที ่1 ต ำบลแชะ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

044.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที ่4 บำ้นโกรกส ำโรง เขตองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล ครบรุ ีต ำบลครบรุ ีเช ือ่มชมุชน หมู่ที ่1 เขตเทศบำลต ำบลไทรโยง-ไชยวำล 

ต ำบลครบรุ ีอ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

045.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นอรพมิพ ์หมู่ที ่1 ต ำบลอรพมิพ ์เช ือ่ม บำ้นขำคมี หมู่

ที ่6 ต ำบลแชะ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

046. โครงกำรซอ่มสรำ้งผวิจรำจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยบำ้นมะค่ำ หมู่ที ่1 เทศบำล

ต ำบลมะค่ำ-บำ้นหว้ยใหญ่ หมู่ที ่3 ต ำบลมะค่ำ อ ำเภอโนนสงู

จงัหวดันครรำชสมีำ (ทต.มะค่ำ ด ำเนินกำรรว่มกบั อบต.มะค่ำ)

0 0

046.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองไทร หมู่ที ่4 

ต ำบลล ำเพยีกอ ำเภอครบรุ ีเช ือ่ม บำ้นโป่งคอก หมู่ที ่14 ต ำบลโนนสมบรูณ ์

อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

047. โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนผวิจรำจร Asphaltic concrete  โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling ถนนสำยบำ้นดอน หมู่ที ่6 ต ำบลจนัอดั ถงึ บำ้นด่ำนคนคบ ต ำบลด่ำน

คลำ้ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

047.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นโนนหอม หมู่ที ่7  ต ำบลสระวำ่นพระยำ  อ ำเภอครบรุ ี

(ซอยนำยวชิติ ศรปีระสทิธิ)์ เช ือ่มหมู่ที ่12 บำ้นเจรญิผล ต ำบลสขุไพบลูย ์อ ำเภอเสงิสำง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

98



1,080,000 0 0 %

0 7,135,000 -100 %

1,149,000 0 0 %

0 494,000 -100 %

0 0 100 %

1,226,925 0 0 %

0 494,000 -100 %

0 500,000 -100 %

1,269,360 0 0 %

0 309,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 472,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 3,000,000 -100 %

048. โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลทต์กิคอนกรตี   (อบจ.นม.10305) บำ้นโคง้

กระพี-้บำ้นคลำ้ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

048.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement in-Place 

Recycline) บำ้นโนนทะยงู หมู่ที ่11  ต ำบลหนองขำม-บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง หมู่ที ่6 

ต ำบลคลองเมอืง  อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

049. โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  (อบจ.นม.10307)  

บำ้นหนองกระโดน - บำ้นด่ำนคนคบ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

049.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร คสล.สำยแยกโนนขีเ้หล็ก  หมู่ที ่8 บำ้นกรดู ต ำบลชำ้ง

ทอง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิถงึเขต หมู่ที ่4 บำ้นทองหลำง  ต ำบลทองหลำง อ ำเภอจกัรำช 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

05.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15307 บ.วงัหนิ - บ.ทองหลำง อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

050. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. จำกบำ้นเกรำ หมู่ที ่11 ต ำบลใหม่ เช ือ่ม 

บำ้นโนนมะกอก ต ำบลดอนหวำย อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

050.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกบำ้นนำยไสว-บำ้นเขวำ้ หมู่ที ่9 ต ำบลพระพทุธ อ ำเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิเช ือ่มต่อ ต ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอเมอืง  จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

051.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลกูรงั สำยบำ้นด่ำน จำกบำ้นหนองยำง หมู่ที ่1 ต ำบลหนองยำง-

เช ือ่มบำ้นโนนเลยีบ หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำชำ้ง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

052. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นหญำ้คำใต ้หมู่ที ่6 ต ำบลธำรปรำสำท เชือ่ม บำ้น

สระจนัทร ์ต ำบลหลมุขำ้ว อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

052.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงบำ้นโนนหมนั หมู่ที ่9 

ต ำบลหนองงูเหลอืม-กม.11 ถนนมติรภำพ เชือ่มต ำบลใหม่ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

053.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยหนองบวั-หนองผกัแวน่ บำ้นโนนนอ้ยพฒันำ หมู่ที ่13 

เทศบำลต ำบลชมุพวง-อบต.ชมุพวง ต ำบลชมุพวง อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

054.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นเขวำ้ หมู่ที ่7 ต ำบลโนนยอ  อ ำเภอ

ชมุพวง-บำ้นดงหลบ หมู่ที ่7 เทศบำลต ำบลชอ่งแมว อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

055.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นหนองตะครองใหญ่

หมู่ที ่5 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชมุพวง-บำ้นใหม่ปฏริปู หมู่ที ่12 ต ำบลโนนรงั  

อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

056.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นหนองนำด ีหมู่ที ่6 ต ำบลโนนตูม ไป

บำ้นลงุประดู่ หมู่ที ่7 ต ำบลท่ำลำด อ ำเภอชมุพวง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

057.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

(โดยวธิ ีPavement in-Place Recycling)(อบจ.นม.07202) 

บำ้นด่ำนเกวยีน-บำ้นกอก อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

99



0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 3,946,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 3,000,000 -100 %

690,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

457,000 0 0 %

0 5,000,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 690,000 -100 %

0 0 100 %

058.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นขำคมี หมู่ที ่6 ต ำบลแชะ เช ือ่ม บำ้นดะแลง หมู่ที ่11

 ต ำบลทุ่งอรณุ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

059.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นพนำหนองหนิ หมู่ที ่7 ต ำบลแชะ อ ำเภอครบรุ ีเช ือ่ม 

บำ้นดะแลง หมู่ที ่11 ต ำบลทุ่งอรณุ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

06.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15205 สำยเมนที ่5 อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

060.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ (สำมแยกถนนด่ำนขนุทด-สคีิว้ 

บำ้นหนิหลอ่ง) ต ำบลตะเคยีน เชือ่ม บำ้นหนิดำด หมู่ที ่1 ต ำบลหนิดำด  อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

061.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นจะบ ูหมู่ที ่9 ต ำบลหนองบวัตะเกยีด  

เช ือ่มต ำบลบำ้นแปรง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

062.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นเทวำนิมติร หมู่ที ่16 เทศบำลต ำบลหนองกรำด  

เช ือ่ม บำ้นหนองขยุคูเมอืง หมู่ที ่7 อบต.หนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด  จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

063.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแบบเคปซลี บำ้นส ำนักพมิำน หมู่ที ่12 ต ำบลกุดพมิำน 

เชือ่ม บำ้นหนองแหน หมู่ที ่1 ต ำบลหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด  จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

064.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง Cape Seal บำ้นฝำยโบสถ ์หมู่ที ่2 ต ำบลบำ้นแปรง 

อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่ม บำ้นหนองบวัโคก หมู่ที ่1 ต ำบลหนองบวัโคก 

อ ำเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภมูิ

0 0

065.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) สำยบำ้นหนองใหญ่ หมู่ที ่4 ต ำบลบำ้น

เหลือ่ม ถงึ บำ้นหนองกุงนอ้ย ต ำบลโคกกระเบือ้ง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

065.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนระเวยีง หมู่ที ่8 ต ำบลหนองบวัตะเกยีด 

ถงึ ต ำบลหนองไทร อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

066. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. (สำยบำ้นหนองโจด-บำ้นโนนตำลเสีย้น) 

(คุม้นอ้ย) บำ้นหนองโจด หมู่ที ่9 ต ำบลโคกกระเบือ้ง เช ือ่มเขต ต ำบลวงัโพธิ ์

อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

066.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรลำดยำง บำ้นท่ำวงัศำล หมู่ที ่15 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอ

เทพำรกัษ ์เช ือ่ม บำ้นหว้ยจระเข ้หมู่ที ่3 ต ำบลหนิดำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

067.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นโคกผกัหวำน หมู่ที ่7 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอ

เทพำรกัษ ์เช ือ่ม ถนนรว่ม บำ้นเกำะลอย ต ำบลหนองกรำด อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

068.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ บำ้นหว้ยทรำย หมู่ที ่7 ต ำบลหนองแวง เช ือ่ม 

บำ้นซบัส ำรำญ หมู่ที ่2 ต ำบลบงึปรอื อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

069.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกตลำดนอ้ย หมู่ที ่12 ชมุชนโนนเขวำ้

เขตเทศบำลต ำบลโนนแดง เช ือ่มเขต อบต.โนนแดง บำ้นระหนัค่ำย 

หมู่ที ่7 ต ำบลโนนแดง อ ำเภอโนนแดง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

07.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15103 สำยเมนที ่1 อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

100



0 486,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

1,280,000 0 0 %

0 1,919,000 -100 %

1,180,000 0 0 %

0 1,200,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 1,066,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

1,215,000 0 0 %

0 1,990,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

070.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.เช ือ่มระหวำ่งต ำบล หมู่ที ่6 บำ้นหนองม่วง ต ำบลโนนตำเถร 

อ ำเภอโนนแดง หมู่ที ่5 บำ้นดอนตะหนิน ต ำบลดอนตะหนิน อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

071.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.เช ือ่มระหวำ่งต ำบล หมู่ที ่3 บำ้นโกรก ต ำบลโนนตำเถร 

อ ำเภอโนนแดง หมู่ที ่8 บำ้นดอนววั ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

072. โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.14305) 

บำ้นล ำซอ - บำ้นโคกสมอ อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

072.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี จำกบำ้นดอนยำว หมู่ที ่3 ต ำบล

ดอนยำวใหญ่ เช ือ่ม บำ้นหนองตำโล ต ำบลโนนแดง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

073. โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.14203) 

บำ้นโคกศลิำ - บำ้นหนั อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

073.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นนำยมำนะ บำ้นแก หมู่ที ่3

ต ำบลวงัหนิ  อ ำเภอโนนแดง เช ือ่ม บำ้นสดีำ ต ำบลสดีำ อ ำเภอสดีำ 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

074.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยจำกบำ้นนำงประนอม บำ้นหนองเครอืชดุ หมู่ที ่7 ต ำบล

ล ำคอหงษ ์ อ ำเภอโนนสงู 

เช ือ่ม บำ้นถนนโพธิ ์หมู่ที ่5 ต ำบลถนนโพธิ ์อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

075.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.10203) บำ้นบงิ-บำ้น

เหมต ่ำ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

076.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นหญำ้คำใต ้หมู่ที ่6 ต ำบลธำรปรำสำท เชือ่มบำ้น

สระจนัทร ์ต ำบลหลมุขำ้ว อ ำเภอโนนสงู 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

076.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ บำ้นนกออก หมู่ที ่10 ต ำบลนกออก

เชือ่มสีแ่ยกป้อมต ำรวจ บำ้นนำงเหรญิ หมู่ที ่6 ต ำบลเกษมทรพัย ์อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

077.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหว้ยนอ้ย หมู่ที ่5 ต ำบลหลมุขำ้ว-บำ้น

หว้ยใหญ่ หมู่ที ่3 ต ำบลมะค่ำ อ ำเภอโนนสงู 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

078.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.(สำยหว้ยใหญ-่ดงพลอง) 

จำกบำ้นหว้ยใหญ่ หมู่ที ่3 ต ำบลมะค่ำ เช ือ่มต ำบลหลมุขำ้ว 

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

079.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นท่ำระแวก หมู่ที ่7 ต ำบลใหม่ เช ือ่ม เทศบำลต ำบลดอน

หวำย อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

08.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15101 สำยเมนที ่3 อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000
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0 2,000,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 1,093,000 -100 %

0 0 0 %

0 760,000 -100 %

440,000 0 0 %

0 490,000 -100 %

0 492,000 -100 %

0 1,500,000 -100 %

0 748,800 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

080.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นจนัอดั  หมู่ที ่2 ต ำบลจนัอดั เช ือ่ม 

บำ้นโนนตำกลำง หมู่ที ่8 ต ำบลเมอืงปรำสำท อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

081.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นเสลำ  หมู่ที ่4 ต ำบลพลสงครำม เชือ่ม 

บำ้นดอนม่วง หมู่ที ่5 ต ำบลมะค่ำ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

082.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.เสน้เลยีบเหมอืงบำ้นนอ้ย หมู่ที ่6 ต ำบลโตนด เชือ่มต่อเขต 

บำ้นหญำ้ปลอก หมู่ที ่7 ต ำบลบงิ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

083. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นจระเขห้นิ หมู่ที ่1 เทศบำลต ำบลจระเขห้นิ เช ือ่มบำ้นไผ่

  หมู่ที ่4    ต ำบลจระเขห้นิ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
1,680,000 0

083.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคสล. สำยหนองแสง หมู่ที ่5 ต ำบลบวัลำย อ ำเภอบวัลำย - บำ้น

ออ้ยชำ้ง หมู่ที ่7 ต ำบลกุดจอก อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

084. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง Cape Seal บำ้นโคกสวุรรณ หมู่ที ่1ต ำบลมำบกรำด 

เชือ่ม บำ้นเต็งเตีย้ หมู่ที ่12 ต ำบลทพัร ัง้ อ ำเภอพระทองค ำ 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

084.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นโนนเมอืง หมู่ที ่4  ต ำบลโนนจำน - บำ้นหนองห่ำง 

หมู่ที ่10 ต ำบลบวัลำย อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

085.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นเพ็ดนอ้ย หมู่ที ่6 ต ำบลเมอืงพะไล 

อ ำเภอบวัลำย - บำ้นหนองแสง ต ำบลบวัลำย อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

086.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นวงัโพน หมู่ 2 ต ำบลบวัลำย 

อ ำเภอบวัลำย - บำ้นหนองจำน หมู่ที ่4 ต ำบลหนองหวำ้ อ ำเภอบวัลำย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

087.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นแดงนอ้ย

หมู่ที ่2 สำยโคกป่ำเตีย้ ต ำบลเมอืงพะไล อ ำเภอบวัลำย -

บำ้นแฝก หมู่ที ่3 ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

088.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นกุดจอก หมู่ที ่12 ต ำบลกุดจอก 

เชือ่ม บำ้นหนองหวัชำ้ง ต ำบลเสมำใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

088.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.14305) บำ้นล ำซอ-บำ้นโคกสมอ อ ำเภอ

ปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

089.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง จำกหนำ้วดัน ำ้ออ้ม หมู่ที ่11

ต ำบลบวัใหญ่ ถงึเขต ต ำบลด่ำนชำ้ง อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

089.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21104) รร.นิคมชลฯ - บำ้นซบัเศรษฐ ี

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0
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0 0 100 %

0 495,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 815,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 0 %

0 2,174,000 -100 %

0 2,080,000 -100 %

09.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15102 สำยเมนที ่4 อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

090.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำง บำ้นป่ำตอง หมู่ที ่1 สำยบำ้นป่ำตอง ถงึ โรงพยำบำลบวั

ใหญ่ เช ือ่มต่อเทศบำลเมอืงบวัใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

090.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ  สำย(อบจ.นม.21102) บำ้นซบัสวอง - บำ้นไร ่อ ำเภอ

ปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

091.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำง บำ้นท่ำเนิน หมู่ที ่4 สำยโรงฆ่ำสตัว ์เช ือ่มต่อ เทศบำล

เมอืงบวัใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

091.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell)  

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ  จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21110) บำ้นซบัเศรษฐ ี- บำ้นกุดโงง้ 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

092.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำง บำ้นคมึม่วง หมู่ที ่13 ต ำบลบวัใหญ่ สำยบำ้นคมึม่วง ไป

 คุม้สวนผกั เช ือ่มต่อ เทศบำลเมอืงบวัใหญ่ 

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

092.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ  จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.14203) บำ้นโคกศลิำ-บำ้นหนั อ ำเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

093.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน พรอ้มท่อระบำยน ำ้ คสล.ถนนขำ้งโรงเรยีนวดัประชำนิมติร (เช ือ่ม 

อบต.บวัใหญ่) อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

093.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21301) บำ้นคลองยำง - บำ้นคลองม่วง 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

094.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยสระครก-หญำ้คำ ต ำบลหนองแจง้ใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่

 เช ือ่มต่อ ต ำบลหนองบวัสะอำด 

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

094.โครงกำรจดัซือ้และตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar

 Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ  จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21103) บำ้นเขำจนัทรห์อม – 

บำ้นบุง่เตย อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

095.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรชนิดแอสฟัลตกิคอนกรตี  (สำยด่ำนชำ้ง - 

บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง) จำกบำ้นหนองไผ่งำม –บำ้นขำมเตีย้ เช ือ่ม ต ำบลหนองบวัสะอำด 

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

096.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยบำ้นโสกรงั - บำ้นหนองบวัสะอำด ต ำบลหนองบวั

สะอำด เชือ่ม ต ำบลหนองแจง้ใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 2,000,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

1,311,500 0 0 %

0 2,447,000 -100 %

0 4,556,000 -100 %

0 0 0 %

1,309,500 0 0 %

0 2,070,000 -100 %

0 0 0 %

700,000 0 0 %

0 2,500,000 -100 %

097.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) สำยบำ้นหนองใหญ่ หมู่ที ่4 ต ำบลบำ้น

เหลือ่ม ถงึบำ้นหนองกุงนอ้ย ต ำบลโคกกระเบือ้ง  

อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

098.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นหว้ยชงโค หมู่ที ่1 ต ำบลวงัโพธิ ์เช ือ่มบำ้นโนนตำลเสีย้น

 หมู่ที ่12 ต ำบลโคกกระเบือ้ง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ (โดยประชำคม หมู่ที ่1)
0 0

099.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นวงัโพธิ ์หมู่ที ่2 ต ำบลวงัโพธิ ์เช ือ่มบำ้นดอนตะหนิน หมู่ที่

 2 ต ำบลโคกกระเบือ้ง อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ (โดยประชำคม ม. 2)
0 0

10.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.15206 บ.เมอืงท ี- บ.ธำรละหลอด อ.พมิำย จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

100. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. หมู่ที ่10 บำ้นปอแดง ต ำบลชอ่งแมว เชือ่ม 

บำ้นหวัขวั หมู่ที ่2 ต ำบลบำ้นยำง อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

100.โครงกำรซอ่ม/สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  บำ้นโกรกหนิ หมู่ที ่8 ต ำบลหนั

หว้ยทรำย เชือ่ม บำ้นไรอ่อ้ย หมู่ที ่4 ต ำบลกระทุ่มรำย  อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

101.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี(อบจ.นม.13202) หนองม่วงใหญ่-

บำ้นหนองกุง

อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

101.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21109) บำ้นหนองไทร - บำ้นวงัไทร 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

102. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นออ้ หมู่ที ่13   

ต ำบลบำ้นยำง เช ือ่ม ต ำบลชอ่งแมว อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

102.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี(อบจ.นม.14305) บำ้นล ำซอ-บำ้น

โคกสมอ อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

102.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell)

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21205) บำ้นขนงพระกลำง-บำ้นโป่งกระสงั

 อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

103. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นใหม่สำมคัค ีหมู่ที ่15 ต ำบลชอ่งแมว 

อ ำเภอล ำทะเมนชยั เช ือ่ม บำ้นหนองโก หมู่ที ่18 ต ำบลโนนรงั อ ำเภอชมุพวง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

103.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงบำ้นแปะ หมู่ที ่13 ต ำบลตะคุ

อ ำเภอปักธงชยั เช ือ่มทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 24 ต ำบลหนองตะไก ้

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 0 0 %

0 2,390,000 -100 %

0 0 0 %

0 3,700,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,800,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 1,800,000 -100 %

0 1,300,000 -100 %

103.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell)  

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย (อบจ.นม.02101) บำ้นมำบพมิำน - บำ้นตลิง่ชนั 

อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

104.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ บำ้นนกออก หมู่ที ่10 ต ำบลนกออก เชือ่ม 

สีแ่ยกป้อมต ำรวจ บำ้นนำงเหรญิ หมู่ที ่6 ต ำบลเกษมทรพัย ์อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

104.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell)  

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุสำย (อบจ.นม.20302) บำ้นสคีิว้ - บำ้นหนองไมต้ำย 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

489,500 0

105.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิทำง Asphaltic concrete บรเิวณเสน้บำ้นบนัไดมำ้  

หมู่ที ่4 ต ำบลปำกชอ่ง เช ือ่มบำ้นปำงแจง้ 

หมู่ที ่5ต ำบลกลำงดง  อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

105.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย (อบจ.นม.20101) บำ้นลำดใหญ่ - บำ้นหนองไทร 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

106.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนองอเีหลอ หมู่ที ่6 ต ำบลปำกชอ่ง เช ือ่มบำ้นหนอง

ใหญ่ หมู่ที ่10 ต ำบลจนัทกึ 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

106.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย (อบจ.นม.21112) บำ้นโป่งไทร - บำ้นซบัส ำรำญ 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

107.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง จำกคุม้มอหลกัหนิ หมู่ที ่5 ต ำบลกลำงดง เช ือ่ม ต ำบล

ปำกชอ่ง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

107.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell ) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย(อบจ.นม.21206) บำ้นบุง่เตย - บำ้นสระน ำ้ใส 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

490,500 0

108.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell)

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย (อบจ.นม.25302) บำ้นบะใหญ่ - บำ้นโคกสะแกรำช

 อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

108.โครงกำรถนน (อบจ.นม.21301) บำ้นคลองยำง-บำ้นคลองม่วง อ ำเภอปำกชอ่ง 

จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

109.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นภไูทพฒันำ หมู่ที ่14

ต ำบลวงัไทร เช ือ่มบำ้นซบัยำง หมู่ที ่11 ต ำบลหนองสำหรำ่ย 

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 2,100,000 -100 %

0 1,800,000 -100 %

456,000 0 0 %

0 5,250,000 -100 %

0 500,000 -100 %

493,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

495,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 700,000 -100 %

0 500,000 -100 %

109.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ชดุ สำย (อบจ.นม.21111) บำ้นนำ - บำ้นขนงพระเหนือ  

อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

11.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21206 บ.บุง่เตย – บ.สระน ำ้ใส อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

110.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นมอทรำยทอง หมู่ที ่10 ต ำบลวงัไทร เช ือ่มบำ้นศำลเจำ้

 หมู่ที ่12 ต ำบลคลองม่วง อ ำเภอปำกชอ่ง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

111.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนิดำด หมู่ที ่5 ต ำบลวงัไทร เช ือ่มบำ้นหนองไทร หมู่

ที ่11 ต ำบลคลองม่วง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

112. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นวะยำว หมู่ที ่4 ต ำบลหนองหญำ้ขำว เชือ่ม

คุม้บำ้นโคก บำ้นหนองแวง หมู่ที ่2 ต ำบลดอนเมอืง อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

112.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงเคพซลี จำกสีแ่ยก บำ้นท ำนบพฒันำ

หมู่ที ่3 ทำงเขำ้บำ้นพระงำม หมู่ที ่4 ถงึบำ้นหนองตอ ต ำบลป่ำรงังำม  

อ ำเภอเนินสง่ำ จงัหวดัชยัภมูิ

0 0

113.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนระเวยีง สำยทศิเหนือ

หมู่ที ่8 ต ำบลหนองบวัตะเกยีด ถงึ ต ำบลกุดพมิำน อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

114. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นวงัโรงใหญ่ หมู่ที ่7 ต ำบลวงัโรงใหญ่ 

อ ำเภอสคีิว้ เช ือ่ม บำ้นนำตำหน ต ำบลหนิดำดอ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

114.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นกุดพญำ หมู่ที ่21 ต ำบลหนิดำด

เชือ่มบำ้นป่ำรงังำม หมู่ที ่3 ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด  จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

115. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำย ทช.นม.3044 บำ้นหนองไทร หมู่ที ่5 

ต ำบลวงัโรงใหญ่ เช ือ่มแยก ทช.นม.4059 บำ้นโคกเพชร หมู่ที ่4 ต ำบลกฤษณำ อ ำเภอสคีิว้ 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

115.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นปรำสำทใต ้หมู่ที ่14 ต ำบลหนิดำด

เชือ่มบำ้นหนองกรำดนอ้ย หมู่ที ่2 ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

116.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นปรำสำทใต ้หมู่ที ่14 ต ำบลหนิดำด

เชือ่มบำ้นถ ำ้เต่ำ หมู่ที ่7 ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

117.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นตำล หมู่ที ่9 ต ำบลสมัฤทธิ ์

เช ือ่ม บำ้นดอนแซะ หมู่ที ่9 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

118.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกบำ้นตะบอง หมู่ที ่1 ต ำบลโบสถ-์

บำ้นจำรยต์ ำรำ หมู่ที ่5 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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460,000 0 0 %

0 1,800,000 -100 %

0 0 100 %

460,000 0 0 %

0 700,000 -100 %

0 492,000 -100 %

0 492,000 -100 %

493,000 0 0 %

0 1,625,000 -100 %

493,000 0 0 %

0 2,550,000 -100 %

0 494,000 -100 %

494,000 0 0 %

119. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นซบัตะเคยีน หมู่ที ่13 ต ำบลลำดบวัขำว เช ือ่ม บำ้น

หนองจอก หมู่ที ่5 ต ำบลมติรภำพ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

119.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นโนนโชงโลง

หมู่ที ่2 ต ำบลดงใหญ่ เช ือ่ม บำ้นไทรโยง หมู่ที ่14 ต ำบลกระชอน 

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

12.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21111 บ.นำ – บ.ขนงพระเหนือ อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

120. โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นคลองตะแบก หมู่ที ่5 ต ำบลลำดบวัขำว เช ือ่ม บำ้นกุด

ชะนวน หมู่ที ่4 ต ำบลมติรภำพ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

120.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกถนน ทช.นม.3126 (หนำ้ศำลยำ่)

บำ้นสมัฤทธิพ์ฒันำ    หมู่ที ่12 ต ำบลสมัฤทธิ ์อ ำเภอพมิำย เชือ่ม 

บำ้นสม้ หมู่ที ่2 ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

121.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นหนองหญำ้ขำว หมู่ที ่11 

สำยหนำ้วดัหนองหญำ้ขำว ต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง เช ือ่ม บำ้นโคกรกัษ ์ 

หมู่ที ่11 ต ำบลหลุง่ตะเคยีน อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

122.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นขีเ้หล็ก หมู่ที ่11

ต ำบลในเมอืง - บำ้นจ ำนงคภ์มูเิวช หมู่ที ่4 ต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง 

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

123. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นหนองสองหอ้งผ่ำนพนัง   หมู่ที ่10 

ต ำบลวงัโรงใหญ่ เช ือ่ม ต ำบลหนองหญำ้ขำว อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

123.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นละหลอด หมู่ที ่3  ต ำบลธำรละหลอด เชือ่มบำ้นโนน

สะเดำ หมู่ที ่10  ต ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

124. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นหนองขีเ้ถำ้ ชมุชนอสีำนเขยีว 

บำ้นแผ่นดนิธรรม หมู่ที ่16 เทศบำลต ำบลลำดบวัขำว เช ือ่ม บำ้นซบัตะเคยีน 

หมู่ที ่13 ต ำบลลำดบวัขำว (อบต) อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

124.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นงิว้พฒันำ หมู่ที ่10

ต ำบลท่ำหลวง เช ือ่ม บำ้นพทุรำ ต ำบลรงักำใหญ่ อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

125.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นเตย หมู่ที ่1 ต ำบลกระเบือ้งใหญ่

อ ำเภอพมิำย สำยเหมอืงสระประปำบำ้นเตย - เหมอืงบำ้นตลำดแคตะวนัออก 

หมู่ที ่15 ต ำบลธำรปรำสำท อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

126. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนประดู่ หมู่ที ่3 ต ำบลวงัโรงใหญ่ 

อ ำเภอสคีิว้ เช ือ่ม บำ้นค่ำยทะยงิ หมู่ที ่6 ต ำบลหนิดำด อ ำเภอด่ำนขนุทด 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 492,000 -100 %

0 4,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 589,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,479,000 -100 %

0 495,000 -100 %

0 1,690,000 -100 %

0 3,000,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 492,000 -100 %

1,888,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

126.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ บำ้นโนนกระสงั หมู่ที ่6 ต ำบลกระเบือ้งใหญ่  อ ำเภอพมิำย

 สำยคลองกระเบือ้งไปล ำสะแทด

เชือ่มบำ้นโนนพลกรงั หมู่ที ่12 ต ำบลตำจัน่ อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

127.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนแบบผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

สำยทำงบำ้นหนองพลวงนอ้ย หมู่ที ่3 ต ำบลโพธิก์ลำง เช ือ่มต ำบลหนองบวัศำลำ 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

127.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบรูพำรกัษำ บำ้นบกุระถนิ หมู่ที ่

5 ต ำบลพดุซำ เชือ่ม ต ำบลพลกรงั อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
1,550,000 0

128.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เสน้ทำงบำ้นหลบุทุ่ม หมู่ที ่4 ต ำบลเมอืงพะไล

 อ ำเภอบวัลำย เชือ่ม บำ้นโนนเมอืง หมู่ที ่2 

ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

129.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นขำมป้อม หมู่ที ่3 ต ำบลบวัลำย อ ำเภอบวัลำย-บำ้น

โนนเมอืง หมู่ที ่4 ต ำบลโนนจำน อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

13.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.12204 หนองหญำ้ปลอ้ง - บ.ด่ำนชำ้ง อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

130.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองจำน หมู่ที ่4 ต ำบลหนองหวำ้ (บำ้น

นำงภควด ีโหมดนอก - เขตบำ้นฝำผนัง) 

หมู่ที ่1 ต ำบลเมอืงพะไล อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

131.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.01208) บำ้นตะคอง

เกำ่-บำ้นหนองกระทุ่ม อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

132.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. บำ้นทุ่งกระโดน หมู่ที ่9 ต ำบลสมุีม เช ือ่ม บำ้นใหม่ ต ำบล

บำ้นใหม่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ (สำยวดัป่ำพทิกัษธ์รรมทุ่งสมีำรำม)
0 0

133.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.คลองชลประทำน (คลอง 2) ไปทำงทศิตะวนัออกถงึเขต  

ต ำบลจอหอ (บำ้นโพนสงู ต ำบลหมืน่ไวย

ถงึบำ้นชอ่งอู ่ต ำบลจอหอ) อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

134.โครงกำรถนน (อบจ.นม.01221) บำ้นฝ้ำย - บำ้นนำตม อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ 0 0

135.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ สำยบำ้นปฏริปูทีด่นิ หมู่ที ่3 ต ำบลไทยสำมคัค ีเช ือ่ม

ต ำบลอุดมทรพัย ์อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

136. โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโนนฤำษี หมู่ที ่12 ต ำบลเมอืงพลบัพลำ 

เชือ่มต่อทำงหลวงชนบท นม.3041 บำ้นทบัสวำย หมู่ที ่1 ต ำบลทบัสวำย อ ำเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

136.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโนนทอง หมู่ที ่9 ต ำบลกระเบือ้งใหญ่ 

อ ำเภอพมิำย เชือ่มบำ้นวดั หมู่ที ่9 ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 0 100 %

0 493,000 -100 %

0 2,490,000 -100 %

0 1,470,000 -100 %

0 1,040,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 1,850,000 -100 %

137.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยในเมอืงบำ้นใหม่สำมคัค ี

หมู่ที ่16 ต ำบลในเมอืง - บำ้นสระงำม หมู่ที ่12 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอพมิำย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

138.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นซำด หมู่ที ่6 

ต ำบลชวีำน-บำ้นโนนเสว หมู่ที ่11 ต ำบลกระเบือ้งใหญ่ อ ำเภอพมิำย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

139.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นหนองขำม หมู่ที ่7 แยก ศพด.หนองขำม 

ต ำบลโบสถ ์อ ำเภอพมิำย - บำ้นเขวำ้ หมู่ที ่8 ต ำบลประสขุ อ ำเภอชมุพวง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

14.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21102 บ.ซบัสวอง – บ.ไร ่อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

140.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นหนองจกิ หมู่ที ่6 ต ำบลโบสถ ์

อ ำเภอพมิำย - บำ้นวดัจนัทร ์หมู่ที ่4 ต ำบลประสขุ อ ำเภอชมุพวง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

141.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.ซอยหลงัโรงเรยีนบำ้นหนองบวั หมู่ที ่8 ต ำบลบำ้นโพธิ ์อ ำเภอ

เมอืง ไปถนนมติรภำพ เชือ่มต่อกบัต ำบลหนองงูเหลอืม อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

142.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกหนำ้วดัลองตอง ถงึเขตบำ้นโตนด 

หมู่ที ่2 เสน้ทุ่งนำ (บำยพำส) บำ้นบรูณพำณิชย ์หมู่ที ่3 ต ำบลบำ้นโพธิ ์

อ ำเภอเมอืง เช ือ่มต่อกบัต ำบลหนองงูเหลอืม อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

143.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.หมู่ที ่8 บำ้นบพุฒันำ ต ำบลตลำด(ต่อถนนสำยตรงทำงขวำง 

เช ือ่ม บำ้นหนองกระดงังำ หมู่ที ่15 ต ำบลจอหอ) 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

144.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองบวัค ำ หมู่ที ่5 ต ำบลหนอง

ระเวยีง อ ำเภอพมิำย เชือ่มบำ้นโนนพฤกษ ์หมู่ที ่2  

ต ำบลจกัรำช อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

145.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. สำยสระหนองจกิ หมู่ที ่2 ต ำบลสมัฤทธิ(์เลยีบล ำน ำ้มูล) 

อ ำเภอพมิำย เชือ่มล ำเชงิไกร บำ้นสม้ หมู่ที ่2  

ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

146.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (สำยคลองซอย 4 ซำ้ยแยกขวำ) บำ้นข่อยงำม

 หมู่ที ่4 ต ำบลดงใหญ่ ถงึบำ้นกระชอน หมู่ที ่1 ต ำบลกระชอน อ ำเภอพมิำย จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

147.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยสนำมกฬีำลปิตพลัลภ บำ้นบุ

กระถนิ หมู่ที ่5 ต ำบลพดุซำ เชือ่มต่อบำ้นบงึประเสรฐิ หมู่ที ่8 ต ำบลพลกรงั อ ำเภอเมอืง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

109



0 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 1,650,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 495,000 -100 %

0 0 0 %

0 493,000 -100 %

0 0 0 %

0 493,000 -100 %

147.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.02102

  บ.เทพนิมติร – บ.ประดู่งำม อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

368,000 0

148.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยจำกบำ้นนำงจำกถงึถนนพลกรงั

บำ้นละลมเหนือ หมู่ที ่15 ต ำบลพดุซำ เชือ่มต่อบำ้นตำทำ้ว หมู่ที ่6 ต ำบลพลกรงั อ ำเภอเมอืง

 จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

148.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.02203

  บ.อรพมิพ ์– บ.พนำหนองหนิ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

149..โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.02204  

บ.สระวำ่นพระยำ – บ.หวัท ำนบ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

149.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุสำยโคกกรวด-หนองนมนำง  (ชว่งบำ้นโป่งแมลงวนั) หมู่ที ่

5 บำ้นโป่งแมลงวนั ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง เช ือ่ม บำ้นตะคุ หมู่ที ่1 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

15.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21103 เขำจนัทรห์อม – บ.บุง่เตย อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

150.โครงกำรซอ่มแซมถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.01211) 

บำ้นหนองไทร-บำ้นโกรกเดอืนหำ้ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

150.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.02305 

 บ.หนองสะแก – บ.หนองหนิโคน อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

151.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.01222) บำ้นโกรก-

ถนนมติรภำพ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

151.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.02306  

บ.ซบัระวงิ – บ.บอ่ลงิ อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

152.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นสมุีม หมู่ที ่7 ต ำบลสมุีม อ ำเภอเมอืง 

เช ือ่มสำมแยกบำ้นโนนตำล-บำ้นบงึสมบรูณ ์

ต ำบลบงึออ้ อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ (สำยสมุีม-โนนตำล)

0 0

152.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.02307

  บ.แชะ – บ.โนนกลำง อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

153.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี(อบจ.นม.01206) บำ้นใหม่ - บำ้น

หนองเป็ดน ำ้ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 0 0 %

0 2,000,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 293,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 1,230,000 -100 %

0 0 100 %

0 994,000 -100 %

0 1,339,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 4,000,000 -100 %

0 1,500,000 -100 %

0 1,156,800 -100 %

153.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.03201  

บ.สระประทปี – บ.หนองกก อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

154.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.01218) บำ้นสะพำน

หนิ-มหำวทิยำลยัสรุนำร ีอ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

155.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยทำงบำ้นบงึร ีหมู่ที ่2  ต ำบล

หนองไข่น ำ้ เช ือ่ม บำ้นหนองกระดงังำ หมู่ที ่15 ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

156.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.27302) บำ้นเมอืงยำง-

บำ้นกระเบือ้งนอก อ ำเภอเมอืงยำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

158.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโคกเพชร หมู่ที ่4 ต ำบลโนนรงั-บำ้นโนน

ซำด หมู่ที ่18 ต ำบลท่ำลำด อ ำเภอชมุพวง 

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

159.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.หมู่ที ่5 บำ้นหนองมะเขอืใหญ่ ต ำบลชอ่งแมว เชือ่ม บำ้น

หนองไผ่ หมู่ที ่7 ต ำบลขยุ อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

16.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.12202 บ.ดอนคนทำ – บ.หนองหวำ้ อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

160.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นออ้ หมู่ที ่13 ต ำบลบำ้นยำง เช ือ่ม 

ต ำบลชอ่งแมว อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

161.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จำกบำ้นหนองนกเป็ด หมู่ที ่9 ต ำบลบำ้นยำง 

อ ำเภอล ำทะเมนชยั จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มบำ้นคอ้ ต ำบลโคกสะอำด อ ำเภอล ำปลำยมำศ 

จงัหวดับรุรีมัย ์

0 0

162.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นยบุอปีนู หมู่ที ่4 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว ถงึ

ต ำบลวงักะทะ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

163.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหนองไมแ้ดง หมู่ที ่13 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว 

ถงึต ำบลวงักะทะ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

164.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจรชนิดแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  สำยบำ้นคลองบง

พฒันำ หมู่ที ่16 ต ำบลวงัน ำ้เขยีว ถงึ บำ้นยบุอปีนู 

หมู่ที ่4 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

165.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยบำ้นคลองไทร หมู่ที ่9 ต ำบลไทยสำมคัคี

 เช ือ่ม ต ำบลอุดมทรพัย ์อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

166.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยจำกบำ้นทุ่งพนมวงั หมู่ที ่12 ถงึบำ้นท่ำขำ้ม หมู่ที ่10 

ต ำบลมติรภำพ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ 

เช ือ่ม บำ้นวะภแูกว้ ต ำบลมะเกลอืใหม่ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 538,000 -100 %

0 495,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 749,369 -100 %

0 0 0 %

0 805,200 -100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

167.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นโคกสะอำด หมู่ที ่12 ต ำบลสคีิว้ เช ือ่ม บำ้นถนนนำด ี

หมู่ที ่9 ต ำบลกุดนอ้ย อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

168.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยทำงเชือ่มระหวำ่งบำ้นทบัมำ้ หมู่ที ่10 ต ำบลสคีิว้-บำ้น

มอดนิแดง หมู่ที ่6 ต ำบลหนองหญำ้ขำว อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

169.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นกุดเต่ำงบั หมู่ที ่3 ต ำบลกุดนอ้ย เช ือ่มบำ้นสชุยัพฒันำ 

หมู่ที ่7 ต ำบลสคีิว้ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

17.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดอืนหำ้ อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

170.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นหนัสำมคัค ีหมู่ที ่4 ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอสคีิว้ เช ือ่ม 

บำ้นเหมอืดแอ่ หมู่ที ่1 ต ำบลเสมำ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

170.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.07208  

บ.ปอพรำน – บ.หวัสะพำน อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

489,500 0

171.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำง สำยหมู่ที ่4 บำ้นสมุทุม ต ำบลหนองบวันอ้ย เช ือ่มหมู่ที ่3 

บำ้นศรษีะกระบอื ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

171.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 4 ตน้ สำย อบจ.นม.07207  

ทำงหลวงหมำยเลข 224 – บ.คลองกลำงอ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

244,000 0

172.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.ถนนเลยีบคลองชลประทำน เชือ่ม ระหวำ่ง องคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลมติรภำพ เทศบำลเมอืงสคีิว้ อ ำเภอสคีิว้ และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลมะเกลอืใหม่ 

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

172.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ 

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.07306  แยกทำงหลวง 2017 – บ.หนองทองค ำ

489,000 0

173.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นโนนเสลำ หมู่ที ่6 ต ำบลกุดนอ้ย เช ือ่ม ต ำบลบำ้นหนั 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

173.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.07305  บ.ด่ำนเกวยีน – บ.กุดจอกใหญ่

อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

367,500 0

174.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นไกเ่สำ่ หมู่ที ่10 ต ำบลกุดนอ้ย เช ือ่ม บำ้นหนองร ี หมู่

ที ่3 ต ำบลสคีิว้ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

174.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.07203  บ.หนองหญำ้ปลอ้ง – บ.กุดจอก

นอ้ย อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0
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0 494,000 -100 %

0 0 0 %

0 494,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,252,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 495,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 650,000 -100 %

0 0 0 %

0 5,000,000 -100 %

0 0 0 %

175.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นปำงละกอ หมู่ที ่1 ต ำบลกฤษณำ ถงึ

 บำ้นสขุส ำรำญ หมู่ที ่10 ต ำบลดอนเมอืง 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

175.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.07202  บ.ด่ำนเกวยีน – บ.กอก

อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

176.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นปำงละกอ หมู่ที ่1 ต ำบลกฤษณำ 

เชือ่ม บำ้นลำดอุดม หมู่ที ่16 ต ำบลดอนเมอืง 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

176.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.07301  บ.โคกวงัวน – บ.ขีตุ้่น อ ำเภอ

โชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

177.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.บำ้นโศกรวก หมู่ที ่7 ต ำบลหนองหญำ้ขำว เชือ่ม บำ้นหนอง

แวง หมู่ที ่2 ต ำบลดอนเมอืง 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

178.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.จำกบำ้นหนองโบสถ ์หมู่ที ่12 ต ำบลวงัโรงใหญ่ เช ือ่บำ้นวงั

โรงนอ้ย หมู่ที ่4 ต ำบลกฤษณำ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

179.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นโนนรงั หมู่ที ่5 ต ำบลกฤษณำ เชือ่ม 

บำ้นหว้ยลงุ หมู่ที ่2 ต ำบลวงัโรงใหญ่ อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

179.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.06203  บ.โคกหนองโสน ม.2,3 อ ำเภอจกั

รำช จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

18.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21205 บ.ขนงพระกลำง - บ.โป่งกระสงั อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

180.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุสำยหนองขีเ้ถำ้ชมุชนอสีำนเขยีว บำ้นแผ่นดนิธรรม  หมู่ที่

 16 เทศบำลต ำบลลำดบวัขำว เช ือ่ม 

บำ้นซบัตะเคยีน หมู่ที ่13 ต ำบลลำดบวัขำว (อบต) อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

180.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.06202  บ.หนองขำม – บ.คลองเมอืง 

อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

181.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. เช ือ่มระหวำ่งต ำบล บำ้นถนนหกั หมู่ที ่9 - บำ้นโนนเมอืง 

หมู่ที ่3 ต ำบลสดีำ ถงึ บำ้นหนองเรอื หมู่ที ่2 

ต ำบลสดีำ (เขตเทศบำลต ำบลสดีำ) อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

181.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.06201  บ.หนิโคน – บ.หนองขำม อ ำเภอ

จกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0
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0 500,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 3,500,000 -100 %

0 4,581,000 -100 %

0 1,851,000 -100 %

0 568,000 -100 %

0 5,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 493,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

182.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. เช ือ่มระหวำ่งต ำบล บำ้นหนิแห่ หมู่ที ่8 ต ำบลสดีำ ถงึ บำ้น

ดอนเต็ง หมู่ที ่5 ต ำบลหนองตำดใหญ่ 

อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

183.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงพำรำแอสฟัลทค์อนกรตี จำกบำ้นหนองพลวง หมู่ที ่10 

ต ำบลโพนทอง-บำ้นหนองอำ้ยแหนบ 

หมู่ที ่8 ต ำบลโนนประดู่ อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

184.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิแอสฟัลทต์กิ สำยบำ้นโนนส ำรำญ หมู่ 4 ต ำบลสำมเมอืง เช ือ่ม 

บำ้นเมอืงสงู หมู่ 8 ต ำบลหนองตำดใหญ่ 

อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

185.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.18206) บำ้นหนองตะ

ไก-้บำ้นดอนกอก อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

186.โครงกำรถนนบำ้นหนองขนำก หมู่ที ่5 ต ำบลสขุไพบลูย ์เช ือ่ม บำ้นสระประทปี หมู่ที ่2 

ต ำบลเสงิสำง อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

187.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองสนวนพฒันำ หมู่ที ่17-บำ้นสมบตัิ

เจรญิ หมู่ที ่6 ต ำบลกุดโบสถ ์อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มอ ำเภอโนนสวุรรณ 

จงัหวดับรุรีมัย ์

0 0

188.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยจำกเขตเทศบำลต ำบลโนนสมบรูณ ์- 

บำ้นวงัคลำ้ หมู่ที ่5 ต ำบลโนนสมบรูณ ์อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

189.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นซบัหวำย หมู่ที ่4 ต ำบลหนองหวัแรต 

เชือ่ม บำ้นสวรรคว์ำร ีหมู่ที ่9 ต ำบลหนองตะไก ้

อ ำเภอหนองบญุมำก  จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

19.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.21104 รร.นิคมชล ฯ – ซบัเศรษฐ ีอ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

190.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นสระมะค่ำ หมู่ที ่2 ต ำบลหนองไมไ้ผ่

อ ำเภอหนองบญุมำก เชือ่ม บำ้นแชะ ต ำบลแชะ 

อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

191.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชว่งสิน้สดุถนนคอนกรตีเกำ่ หมู่ที ่3 ต ำบล

หนองตะไก-้คลองสวำยสอ 

เขตต ำบลหนองบญุมำก อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

192.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นสระซำง หมู่ที ่5 ต ำบลไทยเจรญิ-บำ้น

ปรำงคป์ระเสรฐิ หมู่ที ่7 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

193.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นหนองไมไ้ผ่แสนสขุ หมู่ที ่9 ต ำบลหนองไม ้

ไผ่ อ ำเภอหนองบญุมำก เชือ่ม ต ำบลมำบตะโกเอน อ ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

193.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.13201  บ.เขวำ้ ม.6 – บ.นำงร ำ อ ำเภอ

ประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0
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0 1,200,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 7,437,000 -100 %

0 8,820,000 -100 %

0 0 100 %

0 345,000 -100 %

0 4,649,000 -100 %

194.โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.สำยบำ้นนำตะคุ หมู่ที ่6 ต ำบลงิว้ ถงึบำ้นซำ่เลอืด หมู่ที ่3 

ต ำบลกงรถ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

194.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.13202 บ.หนองม่วงใหญ่ – บ.หนองกุง 

อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

195.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยทำงเชือ่มระหวำ่งบำ้นซำ่เลอืด หมู่ที ่3 

ต ำบลกงรถ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ ถงึ บำ้นหนิโคน หมู่ที ่14 ต ำบลหนิโคน 

อ ำเภอล ำปลำยมำศ จงัหวดับรุรีมัย ์

0 0

195.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.13203  บ.ดอนมนั – บ.ละเลงิเหนิ อ ำเภอ

ประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

196.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บำ้นทบัสวำยพฒันำ หมู่ที ่2 ต ำบลทบัสวำย 

บรเิวณถนนสำย 226 ถงึทำงรถไฟ บำ้นหนองโสน 

หมู่ที ่4 ต ำบลหว้ยแถลง อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

196.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.13304  บ.ไรอ่อ้ย – บ.หนัหว้ยทรำย 

อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

197.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นโนนทอง หมู่ที ่3  ต ำบลเมอืง

พลบัพลำ เชือ่ม บำ้นหนองม่วงหวำน หมู่ที ่2 

ต ำบลงิว้ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

197.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 4 ตน้ สำย อบจ.นม.13305  บ.ทุ่งมน – บ.ส ำโรง

อ ำเภอประทำย จงัหวดันครรำชสมีำ

243,000 0

198.โครงกำรถนน อบจ.นม.08305 บำ้นหว้ย-บำ้นหนองบวัละคร อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

199.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.26201) ด่ำนขนุทด-

หนองแวง อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

20.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.18009 สำยยทุธศำสตร ์บ.กุดจกิ – บ.นำกลำง อ.สงูเนิน จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

200.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ชว่งหนำ้วดัปทุมวนำรำม บำ้นหนองห่ำง 

หมู่ที ่10 ต ำบลบวัลำย ถงึ บำ้นโนนแดง หมู่ที ่3 ต ำบลโนนจำน อ ำเภอบวัลำย จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

201.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี จำกรำ้นศวิไิล หมู่ที ่1 ต ำบลบวัลำย - บำ้น

โนนดู่ หมู่ที ่2 ต ำบลโนนจำน อ ำเภอบวัลำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 0 0 %

0 188,000 -100 %

0 0 0 %

0 4,230,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 465,000 -100 %

0 438,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

201.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.14202  บ.พระบงึ – บ.พดัทะเล อ ำเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

202.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (เช ือ่มต่อโรงอำหำร) โรงเรยีนคลองไผ่วทิยำ 0 0

202.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.14204  บ.เกำ่นำงเหรญิ – บ.โกรกละลำย

 อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

203.โครงกำรซอ่มสรำ้งถนนลำดยำง บำ้นหว้ยแกว้ หมู่ที ่9 ต ำบลภหูลวง อ ำเภอปักธงชยั 

เช ือ่ม ถนนทำงหลวงชนบท หมำยเลข นม.1021 ไปต ำบลมะเกลอืเกำ่ อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

204.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรแอสฟัลทต์กิ สำยปำกทำงบำ้นโนนสมบรูณ ์หมู๋ที ่6 

ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ - บำ้นโคกเพ็ด หมู่ที ่2 ต ำบลกุดจอก อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

205.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิคลกุ บำ้นหว้ยทรำย หมู่ที ่7 ต ำบลหนองแวง เช ือ่ม 

บำ้นมะค่ำพฒันำ หมู่ที ่1 ต ำบลบงึปรอื อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

206.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก โรงเรยีนครบรุ ีอ ำเภอครบรุ ี จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

207.โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (เช ือ่มต่อบำ้นพกัคร)ู โรงเรยีนคลองไผ่วทิยำ 0 0

207.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.14010  บ.โคกสะอำด ม.1 บ.บชุะอม ม.4 

อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

304,500 0

209.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.14012  บ.หนองตะแบก – บ.หนองประดู่ 

อ ำเภอปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

21.โครงกำรจดัซือ้และตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar 

Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ โรงเรยีนคลองเมอืงพทิยำคม
0 479,000

210.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15103  สำยเมนที ่1 อ ำเภอพมิำย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

211.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15204  บ.หนองปรอื – บ.ดงใหญ่ 

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

212.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15205  สำยเมนที ่5 อ ำเภอพมิำย 

จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0
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213.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.15206  บ.เมอืงท ี บ.ธำรละหลอด 

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

366,000 0

214.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15207  บ.วงัหนิ – บ.ทองหลำง อ ำเภอพิ

มำย จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

217. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.15310  บ.ต ำแย – บ.วดั

488,000 0

22.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.06201 บ.หนิโคน - บ.หนองขำม อ.จกัรำช จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

220. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18203  สขุำภบิำลสงูเนิน – โบรำณสถำนวดัธรรมจกัร

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

367,500 0

221. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18204  สขุำภบิำลสงูเนิน – ปรำสำทหนิเมอืงแขก

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

307,000 0

222. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18205  บ.กุดจกิ – บ.โนนค่ำ

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

367,500 0

223. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18206  บ.หนองตะไก ้– บ.คอนกอก

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

224. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ 

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18307  บ.บใุหญ่ – บ.นำตะโครก

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

367,500 0

225. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18008  ทำงเขำ้ปรำสำทเมอืงแขก

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

367,500 0

117



0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

226. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18009  สำยยทุธศำสตร ์ บ.กุดจกิ – บ.นำกลำง

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

227. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18010  บ.โนนค่ำ

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

306,500 0

228. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18011  บ.โนนค่ำ – บ.โคกกระพี ้

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

229. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ 

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ 

สำย อบจ.นม.18012  บ.โนนค่ำ – บ.หนองหอย

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

306,000 0

23.โครงกำรจดัซือ้และตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar 

Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ โรงเรยีนหนองขำมพทิยำคม
0 479,000

230. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.18013  บ.บใุหญ่ – บ.สขุำวดี

อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ

306,000 0

231. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.10301  บ.โคกสะอำด – บ.ขำมเฒำ่

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

232. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ 

(LED Street Light Solar Cell) พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ 

สำย อบจ.นม.10202  บ.ด่ำนคนคบ – บ.ปำกทำงเทศบำล

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

233. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 7 ตน้ สำย อบจ.นม.10203  บ.บงิ – บ.เหมต ่ำ

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

428,000 0

234. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.10204  บ.กลงึ – บ.หนองสะแก

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

118



0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

236. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.10206  มติรภำพ – บ.หนองโจด

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

237. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.10307  บ.หนองกระโดน – บ.ด่ำนคนคบ

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

366,000 0

238. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.10308  

เทศบำลโนนสงู – บ.สระพรวน อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

366,000 0

239. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.10309 

บ.ดงพลอง – เทศบำลมะค่ำ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

366,500 0

24.โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนน

สำย อบจ.นม.06203 บ.โคกหนองโสน ม.2,3 อ.จกัรำช จ.นครรำชสมีำ
0 479,000

240. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.10310  บ.บงิ – บ.จนัดุม

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

241. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.10311  บ.ถนนถั่ว – บ.บงิ

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

242. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 4 ตน้ สำย อบจ.นม.10312  บ.มะรมุ – บ.มะค่ำ

อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ

243,000 0

243. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15102  สำยเมนที ่ 4  

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

244. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.15101  สำยเมนที ่ 3  

อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

245. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.12203  บ.ป่ำตอง – บ.หลบุกุง  

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

487,500 0

246. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 6 ตน้ สำย อบจ.นม.12207  บ.กรวย – บ.เสมำใหญ่

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

366,500 0
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247. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.25301  บ.บตุะโก – บ.หนองไมส้กั

อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ

488,000 0

248. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.25303  แยก ทล.304 – บ.ซบักำ้นเหลอืง

 อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ

490,500 0

249. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.25304  บ.วงัน ำ้เขยีว – บ.ตลิง่ชนั

อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ

304,500 0

250. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.16101  บ.เจรญิผล – บ.สระแกว้

อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

251. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.16202 

บ.หนองเครอื – บ.หว้ยแคน อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

487,000 0

252. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์  (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.16203  

บ.หนองแสง – บ.หนองม่วง อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

304,000 0

254. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.16005  บ.หนองจกิ – บ.ปรำงค ์

อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

304,500 0

255. โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์ (LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.16006  

บ.โนนสวุรรณ – บ.โนนเสมำ อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

304,000 0

257.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.22204  บ.ใหม่อุดม – บ.พระ อ ำเภอ

หนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

258.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.22303  บ.ซบัตะครอ้ – บ.ท่ำตะแบก 

อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

260.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 7 ตน้ สำย อบจ.นม.22201  บ.ไทยเจรญิ – โบรำณสถำน

ปรำสำทหนิถนนหกั อ ำเภอหนองบญุมำก จงัหวดันครรำชสมีำ

428,000 0

261.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.12208  บ.หนองแจง้ใหญ่ – บ.อโีค 

อ ำเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ

486,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 450,000 -100 %

0 450,000 -100 %

0 450,000 -100 %

0 450,000 -100 %

1,870,000 0 0 %

262.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.20304  บ.หนองน ำ้ใส – บ.สง่ำพฒันำ 

อ ำเภอสคีิว้ จงัหวดันครรำชสมีำ

489,000 0

265.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.19101  บ.หนองกระโดน – บ.หนองม่วง 

อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

490,500 0

266.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.19202  บ.หนองคู – บ.โป่งสรุยิำ อ ำเภอ

ขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

267.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.19303  บ.ขำมทะเลสอ – บ.โนน อ ำเภอ

ขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

268.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.19005  บ.โตนด  ม.3  ต.พนัดุง – บ.โนน

ตำล  ม.2 อ ำเภอขำมทะเลสอ จงัหวดันครรำชสมีำ

490,000 0

270.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.32204  บำ้นหนองโจด – บำ้นโนนมนัเทศ

 อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

271.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 5 ตน้ สำย อบจ.นม.32203  บำ้นด่ำนกะตำ – บำ้นโสง อ ำเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ

304,000 0

273.โครงกำรตดิตัง้โคมไฟสอ่งถนนพลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) 

พรอ้มอุปกรณค์รบชดุ จ ำนวน 8 ตน้ สำย อบจ.นม.32301  บำ้นโนนเลยีบ – บำ้นหนองยำง 

อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ

488,500 0

กอ่สรำ้งถนนลกูรงั บำ้นหนองเม็กนอ้ย หมู่ที ่10 สำยถนนกรมชลประทำน ถงึถนนหนอง

ผกัหวำน บำ้นศำลำหนองขอน ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ หมู่ที ่1 บำ้นศูนยก์ลำง(ฉำงมำล)ี ถนนหมำยเลข 202 ถงึหมู่ที ่6 บำ้น

หนองสะเดำ เช ือ่มบำ้นหนองโดน - บำ้นหนิลำด ต ำบลโนนส ำรำญ อ ำเภอแกง้สนำมนำง 

จงัหวดันครรำชสมีำ เช ือ่มถนนหมำยเลข 5041 ไปบำ้นล ำช ีอ ำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูิ

0 0

กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นหนองเม็กนอ้ย หมู่ที ่10 สำยถนนกรมชลประทำน ถงึล ำหว้ยขีห้นู 

เช ือ่มบำ้นศำลำหนองขอน ต ำบลบงึพะไล อ ำเภอแกง้สนำมนำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุบำ้นหนองสะเดำ หมู่ที ่6 สำยถนนบำ้นหนองสะเดำ ถงึถนนบำ้นแกง่โก 

ไปถนนหมำยเลข 202 เช ือ่มต ำบลบำ้นลำดใหญ่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูิ
0 0

โครงกำรปรบัปรงุผวิจรำจรเดมิเป็นผวิจรำจรลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี บำ้นคูเมอืง หมู่ที ่2

 ต ำบลเมอืงเกษตร ถงึบำ้นงิว้ ต ำบลโนนเมอืง อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0
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0 3,595,300 -100 %

0 4,134,700 -100 %

0 8,315,800 -100 %

0 3,295,700 -100 %

0 4,793,800 -100 %

0 3,835,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 8,040,000 -100 %

0 9,159,000 -100 %

0 4,155,000 -100 %

0 10,079,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 3,186,000 -100 %

0 500,000 -100 %

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 01201 บ.บ ุ- บ.ลองตอง อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 04306 บ.ตะโก - บ.ชอ่ระกำ อ.คง จ.นครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 08306 บ.ตะเคยีนใหญ่ - บ.ปรำสำท อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 10204 บ.กลงึ - บ.หนองสะแก อ.โนนสงู จ.นครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 10206 มติรภำพ - บ.หนองโจด อ.โนนสงู จ.นครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรเพิม่แสงสวำ่งโดยใชพ้ลงังำนแสงอำทติย ์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสำย 

อบจ.นม. 12202 บ.ดอนคนทำ - บ.หนองหวำ้ อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสมีำ
0 0

ปรบัปรงุผวิถนนจรำจรหนิคลกุ สำยบำ้นหนองโพธิ ์หมู่ที ่4 ต ำบลเมอืงนำท อ ำเภอขำม

สะแกแสง-บำ้นโคกเปรำะหอม หมู่ที ่3 ต ำบลพลสงครำม อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

ค่ำปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

001.โครงกำรถนน อบจ.นม.10305 บำ้นโคง้กระพี ้- บำ้นคลำ้ อ ำเภอโนนสงู จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

002.โครงกำรถนน อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ - ซบัเศรษฐ ีอ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

003.โครงกำรถนน อบจ.นม.21109 บำ้นหนองไทร - บำ้นวงัไทร อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

004.โครงกำรถนน อบจ.นม.21110 บำ้นทรพัยเ์ศรษฐ ี- บำ้นกุดโงง้ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดั

นครรำชสมีำ
0 0

005.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก สำยบำ้นสระกรวด หมู่ที ่2 ต ำบล

โนนเมอืง-เช ือ่ม บำ้นหนองโบสถ ์หมู่ที ่7 ต ำบลเมอืงเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

006.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนเสรมิผวิหนิคลกุ บำ้นโนนหมนั

หมู่ที ่9-บำ้นโตนด  หมู่ที ่10 ต ำบลหนองงูเหลอืม อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

เช ือ่มต่อต ำบลบำ้นโพธิ ์อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

007.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.32202) 

บำ้นโนนหมนั-บำ้นมะดนั อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

008.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนดนิ (ปหูนิคลกุ) จำกสระน ำ้กลำงหมู่ทีบ่ำ้น บำ้นดอน

ตะแบง หมู่ที ่6 ต ำบลสระจรเข ้

เช ือ่มต ำบลหนองบวัละคร อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0
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0 4,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 931,000 -100 %

0 2,250,000 -100 %

0 494,000 -100 %

0 1,500,000 -100 %

0 2,300,000 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 480,000 -100 %

0 480,000 -100 %

0 482,000 -100 %

0 483,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 492,000 -100 %

0 494,000 -100 %

009.โครงกำรซอ่มแซมถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

(อบจ.นม.09304)  บำ้นมะค่ำ-บำ้นโตนด อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

01.โครงกำรซอ่มอำคำรส ำนักงำน รหสัพสัดุ 005360001 ทีต่ ัง้ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเสงิสำง หมู่ที ่

3 ต ำบลเสงิสำง อ ำเภอเสงิสำง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

010.โครงกำรซอ่มแซมถนนลำดยำง บำ้นโคกเพ็ด หมู่ที ่3 - บำ้นตะกุดขอน ต ำบลกุดจอก 

อ ำเภอบวัใหญ่ เช ือ่ม ต ำบลสำมเมอืง อ ำเภอสดีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

011.โครงกำรปรบัปรงุซอ่มแซมถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี โดยวธิ ีPavement 

in-Place Recycling สำย นม.ถ.262-02 จำกสำมแยกบำ้นวงัโพธิ ์หมู่ที ่2 ต ำบลวงัโพธิ ์

เช ือ่ม บำ้นม่วง หมู่ที ่2 ต ำบลชอ่ระกำ อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

012.โครงกำรปรบัปรงุถนนสำยบำ้นวงัโพธิ ์ หมู่ที ่ 2  ต ำบลวงัโพธิ ์- เขตบำ้นดอนตะหนิน  

หมู่ที ่ 2  ต ำบลโคกกระเบือ้ง  อ ำเภอบำ้นเหลือ่ม  

จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

013.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำง (แอสฟัลทต์กิคอนกรตี) ถนนสำย กม.9 ธนะรชัตผ์่ำน

ศกึ-วชริำฯ (สำยขำ้งวดัถ ำ้เขำวง) บำ้นหนองน ำ้แดง หมู่ที ่1 ต ำบลหนองน ำ้แดง เช ือ่มต ำบล

กลำงดง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

014.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำง (แอสฟัลทต์กิคอนกรตี) ถนนสำยแยกสกัภเูดอืน-สำยวชิ

รำฯ บำ้นหนองน ำ้แดง หมู่ที ่1 ต ำบลหนองน ำ้แดง เช ือ่ม ต ำบลหมูส ี

และต ำบลปำกชอ่ง อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

015.โครงกำรปรบัปรงุถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (อบจ.นม.01205)  บำ้นหนองพลวง

ใหญ่-บำ้นหนองบวัศำลำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

016.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุ บำ้นขำม หมู่ที ่7 ต ำบลสสีกุ - บำ้นโกรกไมแ้ดง หมู่ที ่9 

ต ำบลศรลีะกอ อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

017.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุ ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 226 (เขตเทศบำลต ำบลจกั

รำช) -บำ้นโนนงิว้ หมู่ที ่13 ต ำบลจกัรำช  อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

018.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุ จำกเขตเทศบำลต ำบลจกัรำช - บำ้นหนองพลวง  หมู่ที ่8

 ต ำบลจกัรำช อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

019.โครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลกุ จำกบำ้นโพธิ ์หมู่ที ่3 ต ำบลหนองขำม - บำ้นโนนตำพรม 

 หมู่ที ่10 ต ำบลศรลีะกอ อ ำเภอจกัรำช จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

020.โครงกำรปรบัปรงุกัน้ผนังหอ้งส ำนักงำน อำคำรเรยีน 4 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน (ใตถุ้นโลง่) 

โรงเรยีนบำ้นใหม่พทิยำคม
0 0

021.โครงกำรปรบัปรงุทำสโีรงเรยีน อำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ โรงเรยีนครบรุ ี 0 0

022.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรเรยีนอุตสำหกรรม โรงเรยีนล ำพระเพลงิพทิยำคม 0 0

023.โครงกำรปรบัปรงุพืน้อำคำรโดม โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ 0 0
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0 406,000 -100 %

0 350,000 -100 %

0 410,000 -100 %

0 2,860,000 -100 %

32,247,380 468,073,469

32,247,380 468,073,469

32,247,380 468,073,469

152,803,153.05 640,203,418

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 800,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,300,000

0 1,300,000

024.โครงกำรปรบัปรงุหอประชมุ โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ 0 0

025.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรเรยีน 2 ช ัน้ แบบกรมสำมญัศกึษำ 208 ม ี8 หอ้งเรยีน (ทำส)ี 

โรงเรยีนสะแกรำชธวชัศกึษำ
0 0

026.โครงกำรปรบัปรงุลำนกฬีำอเนกประสงค ์โรงเรยีนกฤษณำวทิยำ 0 0

027.โครงกำรปรบัปรงุถนนภำยในส ำนักชำ่ง  องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดันครรำชสมีำ ต ำบล

มะเรงิ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 47,180,000 374,993,400

รวมงบลงทุน 47,180,000 374,993,400

รวมงานก่อสรา้ง 47,180,000 410,246,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 137,224,806.92 524,560,540

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.โครงกำรสง่เสรมิกำรพฒันำผูน้ ำชมุชนดำ้นกำรเกษตร 91,867 0

รวมคา่ใชส้อย 91,867 0

รวมงบด าเนินงาน 91,867 0

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 91,867 0

งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน

คา่ใชส้อย

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ยอืน่ ๆ

1.โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุนและรว่มมอืกบัสว่นรำชกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ภำคเอกชน ในกำรพฒันำ ฟ้ืนฟแูละอนุรกัษธ์รรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม แหลง่น ำ้ ลุม่น ำ้ล ำคลอง

และป่ำไมใ้หม้คีวำมอุดมสมบรูณ์

0 0

2.โครงกำรปลกูตน้ไมเ้พิม่พืน้ทีส่เีขยีว เพือ่กำรอนุรกัษฟ้ื์นฟธูรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 0 0

โครงกำรปลกูตน้ไมเ้พิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรอนุรกัษพ์ืน้ฟธูรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 0 2,400,000

โครงกำรสง่เสรมิ สนับสนุนและรว่มมอืกบัสว่นรำชกำร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ภำคเอกชน ในกำรพฒันำฟ้ืนฟแูละอนุรกัษธ์รรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มแหลง่น ำ้ ลุม่น ำ้ล ำคลอง 

และป่ำไมใ้หม้คีวำมอุดมสมบรูณ์

0 800,000

รวมคา่ใชส้อย 0 3,200,000

รวมงบด าเนินงาน 0 3,200,000
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 442,000 -100 %

0 0 100 %

0 409,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

ค่ำปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

01.โครงกำรขดุลอกคลองตำมูล บำ้นโนนแดง หมู่ที ่16 ต ำบลพลบัพลำ เชือ่ม บำ้นปรำงค ์

ใหม่พฒันำ หมู่ที ่15 ต ำบลโชคชยั อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

01.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยโป่งยำยชตีอนบน บำ้นเทพประทำนพร หมู่ที ่19 ต ำบลหนองแวง 

เช ือ่ม บำ้นชมุชนพฒันำ หมู่ที ่6 ต ำบลส ำนักตะครอ้ อ ำเภอเทพำรกัษ ์จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

02.โครงกำรขดุลอกคลองธรรมชำต ิบำ้นมะค่ำคุก หมู่ที ่1 ต ำบลบงึปรอื (เช ือ่มต่อ บำ้นหว้ย

ทรำย หมู่ที ่7 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

02.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยล ำละเลงิ บำ้นโนนลำว หมู่ที ่6 ต ำบลล ำคอหงษ ์เช ือ่มต่อ โนนขนุ

กนั บำ้นปรำสำท หมู่ที ่7 ต ำบลเมอืงปรำสำท อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

03.โครงกำรขดุลอกคลองร ำยำยช ีบำ้นเกำะแหลม บำ้นสะพำนเลยีบ บำ้นบงึปรอื หมู่ที ่3 - 6

 - 7 ต ำบลบงึปรอื (เช ือ่มต่อ บำ้นท่ำวงัศำล หมู่ที ่15 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอเทพำรกัษ ์

จงัหวดันครรำชสมีำ)

0 500,000

03.โครงกำรขดุลอกล ำชะเนียง บำ้นสะพำน หมู่ที ่2 ต ำบลล ำคอหงษ ์เช ือ่มต่อ  บำ้นหนองนำ 

หมู่ที ่9 ต ำบลพลสงครำม อ ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

04.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยเจยีบ ชว่ง หมู่ที ่12 ชมุชนโนนเขวำ้ เขตเทศบำลต ำบลโนนแดง 

เช ือ่มต่อเขต อบต.โนนแดง ต ำบลโนนแดง อ ำเภอโนนแดง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 930,000

05.โครงกำรขดุคลองใหม่บำ้นหนองนมนำง หมู่ที ่8 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชยั เช ือ่มบำ้น

หนองพยอม อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

05.โครงกำรขดุลอกคลองสง่น ำ้ บำ้นหนองนมนำง หมู่ที ่8 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชยั เช ือ่ม 

บำ้นหนองพะยอม อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

06.โครงกำรขดุลอกคลองล ำซอ ตลอดทัง้สำย จำกต ำบลตะคุ เช ือ่ม ต ำบลเมอืงปัก  อ ำเภอ

ปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

06.โครงกำรขดุลอกคลองล ำซอตลอดทัง้สำย จำกต ำบลตะคุ เช ือ่มต ำบลเมอืงปัก อ ำเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

07.โครงกำรขดุลอกคลองล ำจกัโพง บำ้นโนนแหน หมู่ที ่3 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอเทพำรกัษ ์

เช ือ่มบำ้นวงัโป่ง หมู่ที ่6 ต ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

08.โครงกำรขดุลอกคลองธรรมชำต ิพรอ้มกอ่สรำ้งท ำนบดนิกัน้น ำ้ บำ้นคลองทรำย หมู่ที ่8 

ต ำบลวงัน ำ้เขยีว ถงึ บำ้นยบุพฒันำ หมู่ที ่11 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 500,000

09.โครงกำรขดุลอกคลองธรรมชำต ิ พรอ้มกอ่สรำ้งท ำนบดนิกัน้น ำ้ บำ้นไทรทอง หมู่ที ่7 

ต ำบลวงัน ำ้เขยีว ถงึบำ้นโคกสนัตสิขุ หมู่ที ่9 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,820,000 -100 %

0 492,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 498,000 -100 %

0 7,151,000

0 7,151,000

5,000,000 0 0 %

5,000,000 0

5,000,000 0

5,000,000 8,451,000

5,000,000 8,451,000

2,521,694,067.63 3,357,189,800

09.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยโกรกขีห้นูตอนบน บำ้นโนนประดู่ หมู่ที ่1 ต ำบลพะงำด เชือ่มต่อ

ต ำบลเมอืงเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

10.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ย บำ้นมะเกลอื หมู่ที ่6 ต ำบลพะงำด อ ำเภอขำมสะแกแสง เช ือ่ม

ต ำบลถนนโพธิ ์อ ำเภอโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 500,000

11.โครงกำรขดุลอกคลองธรรมชำตพิรอ้มกอ่สรำ้งท ำนบดนิกัน้น ำ้ บำ้นคลองทรำย  หมู่ที ่8

ต ำบลวงัน ำ้เขยีว ถงึ บำ้นยบุพฒันำ หมู่ที ่11 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

11.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยยำง บำ้นเมอืงคง หมู่ที ่2 ต ำบลคูขำด เชือ่มต่อเขตต ำบลเมอืงคง 0 500,000

12.โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยชยัสมร บำ้นคูขำด หมู่ที ่3 ต ำบลคูขำด เชือ่มต่อเขตต ำบลเมอืงคง 0 500,000

12.โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงชลประทำน บำ้นทบัสวำยพฒันำ หมู่ที ่2 บำ้นสระทอง หมู่ที ่7

ต ำบลทบัสวำย บำ้นตะไก ้หมู่ที ่8 ต ำบลเมอืงพลบัพลำ

อ ำเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครรำชสมีำ

0 0

โครงกำรขดุคลองใหม่ บำ้นหนองนมนำง หมู่ที ่8 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชยั เช ือ่ม บำ้นหนอง

พยอม อ ำเภอสงูเนิน จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรขดุลอกคลอง บำ้นยบุอปีนู หมู่ที ่4 ต ำบลวงัน ำ้เขยีว เช ือ่มบำ้นวงัขอน หมู่ที ่14

ต ำบลระเรงิ อ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

โครงกำรขดุลอกคลองธรรมชำต ิ พรอ้มกอ่สรำ้งท ำนบดนิกัน้น ำ้  บำ้นบตุะโกเมอืงใหม่ หมู่ที่

19 ต ำบลวงัน ำ้เขยีว ถงึบำ้นโคกสนัตสิขุ หมู่ที ่9 ต ำบลวงัหม ีอ ำเภอวงัน ำ้เขยีว จงัหวดั

นครรำชสมีำ

0 0

โครงกำรขดุลอกล ำละหลอด (วงันำแซง) บำ้นโนนโพธิ ์หมู่ที ่13 ต ำบลธำรละหลอด เชือ่ม

ต ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอพมิำย จงัหวดันครรำชสมีำ
0 0

รวมคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 6,430,000

รวมงบลงทุน 0 6,430,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสว่นรำชกำร

ขดุอ่ำงเก็บน ำ้แกม้ลงิค่ำยสรุนำร ี 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมทุกแผนงาน 2,175,984,132.92 2,622,444,400

รวมงานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 0 9,630,000

รวมแผนงานการเกษตร 91,867 9,630,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,622,444,400 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 143,994,640 บาท
งบกลาง รวม 143,994,640 บาท

งบกลาง รวม 143,994,640 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 8,268,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ กสอ. 
ในการกอสรางบานพักครูใหสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ 
398/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ระยะเวลาการสงใชเงินกู 

 10 ป (10 งวด) ชําระเปนงวดที่ 6 ปงบประมาณ 2565

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน        7,132,288 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงาน 

จ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

พิเศษ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 744,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ในกิจการ
สถานีขนส่งโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินสํารองจ่าย จํานวน       53,431,425 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย 

เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ 

คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนเปนส่วนรวม 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 

ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2559

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,600,027 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.1 ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 15,317,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
เปนไปตาม
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 29, ว 30  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญให้แก่ข้าราชการบํานาญ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

ของราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2596

ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
และเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้
เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

ของทางราชการ

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับทบทวน เล่มที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 797 ลําดับที่  1

ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 39,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับ

ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี สมทบเข้าเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 

ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21  ตุลาคม 2563

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) จํานวน 200,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง
ประจํา (กสจ.) 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จํานวน      10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครราชสีมา

เปนไปตาม
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2562

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 4  ลําดับที่  2

ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย 
เปนไปตาม
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093  

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90  

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

-ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วย
พิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบํานาญ 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย 

เปนไปตาม
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 1093  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.3/ว 90  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

-ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 

เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

133



เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ลูกจ้างประจํา 
ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย 

เปนไปตาม
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 1093  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.3/ว 90  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

-ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 

เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 171,101,935 บาท

งบบุคลากร รวม 88,779,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 15,455,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารสวนจังหวัด
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 11,463,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เงินคาตอบแทนรายเดือน

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธาน 

สภาองคการ บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 73,323,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 57,844,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง 
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามปี และถือจ่ายตามคําสั่ง 

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

และกองการเจาหนาที่

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 32,664,600 บาท

2. สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 7,533,900 บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 17,645,900 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,114,100 บาท

1.เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ      จํานวน  508,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา 
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ 

ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจํา 
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 374,400 บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 67,200 บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 67,200 บาท
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2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ จํานวน 227,300  บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ สํานักปลัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  

3.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร

(พ.ต.ก.) ของขาราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,
กองการเจ้าหน้าที่ ตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 150,500 บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 21,300 บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 55,500 บาท

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 162,000 บาท

2.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 198,000 บาท

4.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) จํานวน  18,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของขาราชการ 

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่กฎหมายระเบียบกําหนด
ของกองการเจ้าหน้าที่

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่                      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 669,600 บาท

1.เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  585,600  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของข้าราชการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่  

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  410,400  บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  121,200  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  54,000  บาท

2.เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านนิติกร จํานวน  84,000  บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านนิติกร 
ต้องเปนผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยตามประกาศ 

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา (ก.จ.จ.) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประเภท วิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 16) 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

140



ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 342,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างของสํานักปลัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12,504,400 บาท

1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  11,883,500  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  7,367,900   บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  738,000   บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  3,777,600  บาท

2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  จํานวน  620,900  บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 848,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ของ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  630,800  บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  53,200  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  164,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,604,800 บาท
รวม 52,030,000 บาทค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น

จํานวน 50,700,000 บาท

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ประกอบหนังสือ 

- กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 

ลว. 28 เมษายน 2558 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0804.4/ว 2158 

ลว . 20 เมษายน 2559 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.4/ว 2733 

ลว. 27 เมษายน 2559

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) จํานวน 50,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เปนไปตาม
- กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดวงเงิน 

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล 

ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เปนรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

3. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จํานวน  50,000  บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกกรรมการ ซึ่งทําหนาที่สอบสวน 

ขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณ

กรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ พ.ศ. 2536

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

4.ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการฯ

ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ 3-8 จํานวน  50,000  บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับกรรมการผูอานตรวจและประเมินผลงาน

วิชาการ ยกเวนกรรมการที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหนง กําหนดใหมีหนาที่ 

ความรับผิดชอบในการประเมินดังกลาวมิใหเบิกจายคาตอบแทน

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 138 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองการเจาหนาที่
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5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   จํานวน  500,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ  ผูอํานวยการ

การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัด นายอําเภอ นายทะเบียน 

อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่

ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สําหรับพนักงาน ลูกจาง 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 

(วันอบรม วันรับมอบวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา 

กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี

การเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) 

เปนไปตาม

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ ลต (นม) 0002/ว114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ดวนที่สุด ที่ สต 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา และคณะกรรมการต่างๆ

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ 

อนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 

ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  600,000  บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  200,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่   จํานวน  500,000  บาท
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ค่าใช้สอย รวม     19,404,800 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01. จํานวน 2,350,000 บาทค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด 

อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซักรีด
จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การจ้างเก็บขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า การจ้างเหมาอื่น ๆ 

ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

02. จํานวน 30,000 บาทค่าบอกรับวารสาร

เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ
บันทึกต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ ที่เปนข้อมูลข่าวสารให้
ความรูแกบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงาน
กิจกรรมของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ 
ปกรายงานกิจกรรม ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 

ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

04. จํานวน 500,000 บาทการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ในกรณีจําเปนต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียน และทะเบียน 

ยานพาหนะของทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สินราชการ 
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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05.คาประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมของ
องคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 1492  ลําดับที่ 43

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุ
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสาร 
หรือพัสดุต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใด

ที่เกี่ยวกับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766   

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

07.ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ/ดีวีดีเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมประจําปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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08.ค่าจัดทําหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สภาและจัดทําแฟ้มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนจัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา 
และจัดทําแฟ้มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

09.ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ์เอกสาประชาสัมพันธ์ 
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมของประชาชน

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. จํานวน 50,000 บาทโครงการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรัปชั่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

วิธีปองกันการทุจริต เชน แผนพับ สิ่งพิมพ หรือโปสเตอร

เพื่อประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ และแจกจายใหแกประชาชน

กลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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11.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงาน/การประเมินองค์กร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดทําหรือจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ประเมินองค์กร/ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร
/ปกรายงานกิจกรรม ของกองการเจ้าหน้าที่ 
เปนไปตาม
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 - ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และค่าธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาท
โดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
และค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกรณีจําเปน

ต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ

เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียนและทะเบียนยานพาหนะ 
ของทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สินราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใชจาย

ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจาหนาที่
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13.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ

องคบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เปนค่าจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล เปนต้น 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ

กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 

ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,400,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา  
จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา 

โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม 

หรือจังหวัด

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณี 
หน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 

การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของ 

บริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ จํานวน  400,000 บาท

2.  ค่ารับรอง  จํานวน  900,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการ 

ทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน 

กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเชาหอง ประชุม คาใชจาย 

อื่นๆที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เขารวมประชุม และเจาหนาที่

ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและ 

เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตง 

สถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน เหมาะสม 

และประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตรา 
ของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจายในการบริหาร 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่                                       
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  100,000  บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  250,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  50,000  บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่น ๆ

01. จํานวน 800,000 บาทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช 

อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  200,000  บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  500,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  100,000  บาท

02. จํานวน       200,000  บาทค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 

ตามคําพิพากษา

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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03.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน         1,500,000 บาท

นครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะ

กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจํา

องคการบริหารสวนจังหวัด คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ สําหรับ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานและ

ผูชวยปฏิบัติงานที่มีหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งเดินทางไปติดตอราชการ 

คาไฟฟา ประปา โทรศัพท  อินเตอรเน็ต คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพรอมการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น คาจัดทําปายประกาศผลคะแนน 

คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดพิมพตัวอยางบัตรเลือกตั้ง คาจัดหาบัตรทาบบัตร

เลือกตั้งสําหรับผูพิการทางสายตาหรือผูสูงอายุ คาจัดหาสมุดรายงาน

เหตุการณและแบบพิมพ์ประจําหนวยเลือกตั้ง คาจัดซื้อกระดาษตอเนื่องสําหรับ

จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาจัดซื้อหมึกที่ใชสําหรับเครื่องพิมพ 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณประจําหนวยเลือกตั้ง

รวมปายบอกที่เลือกตั้ง คาปายชื่อผูปฎิบัติหนาที่ที่หนวยเลือกตั้ง 

คาจัดพิมพหนังสือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง พิมพคูมือกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้ง คาจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง คาจัดหาสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง 

คาจัดหาแนวกั้นแถบพลาสติกบริเวณหนวยเลือกตั้ง คาจัดหาคูหาออกเสียงลง

คะแนน คาจัดหาแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง คาใชจายในการขนสงและจัดเก็บหีบ

บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความเหมาะสม คาวัสดุ 

อุปกรณ และเครื่องเขียนแบบพิมพประจําองคการบริหารสวนจังหวัด 

คาจัดสถานที่ คาไฟฟาแสงสวาง และทําความสะอาดในหนวยเลือกตั้ง 

คาจัดหาปายปดประกาศ คาพาหนะขนสงสิ่งของ และอุปกรณการเลือกตั้ง 

คาเชาเต็นทและฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งสําหรับหนวยเลือกตั้งที่ไมอยูในอาคาร 

คาจัดทําฉากกั้นคูหาออกเสียงลงคะแนน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
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คาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑสําหรับปองกันการแพรระบาด (เชน หนากาก 

สําหรับ กปน.จนท. รปภ. อสม. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ face shield 

สําหรับ กปน. จนท. รปภ. อสม. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แอลกอฮอลเจล 

สําหรับผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและเจาหนาที่ใชลางมือ สําหรับทําความสะอาดวัสดุ 

อุปกรณ ถุงมือยาง สําหรับ กปน.จนท. รปภ. อสม. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ) (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 

และกรณีอื่นๆ)

เปนไปตาม

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ ลต (นม) 0002/ว114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ดวนที่สุด ที่ ลต  0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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04.โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผลิตและเผยแพรวารสาร 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2565 - 2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 1496  ลําดับที่ 48 

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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05.โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาผานสื่อออนไลนและ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 1502 ลําดับที่ 55 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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06.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายให 

แกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการ เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 

ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558,

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  

ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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07.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 

โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "สรางคนดีดวย

ประวัติศาสตรสรางชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทํางานเปนทีม"

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 

โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “สรางคนดีดวยประวัติศาสตร

สรางชาติดวยอุดมการณเสริมสรางการทํางานเปนทีม” โดยมีคาใชจาย

สรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 

ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558,

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  

ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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08.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่มค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  
ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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09.โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน    1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใชจายตามโครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558,

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 

ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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10.โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 

เพื่อส่งเสริมความรู้และ เพิ่มเครือข่ายการใช้งาน"

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(e-Saraban) เพื่อสงเสริมความรูและเพิ่มเครือขายการใชงาน” 

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่มคาอาหาร ฯลฯ และคาใช จายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558,

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

163



11.โครงการคาใชจายในการจัดประชุม/รวมประชุมสมาพันธ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุมสมาพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

12. 320,000 บาทโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน

และอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจายในการฝกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 2  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หนา 1460 ลําดับที่ 13 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

จํานวน 692,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

เพี่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. 

ที่ปรึกษานายก อบจ. ขาราชการ พนักงานจาง ที่เกี่ยวของ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ .ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 162 ลําดับที่ 6   

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

และผูบริหารท้องถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนสําหรับโครงการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามแผนการฝึกอบรม

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
หรือค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ลูกจ้าง ประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน 
ทั้งนี้ ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจายในการฝก

อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจาหนาที่

จํานวน   2,500,000 บาท
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15.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใชจายในโครงการอบรมใหความรูมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับ 

จ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ 

อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 

สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ 

และคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
บุคลากรให้มีความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน ทั้งนี้ 
ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กําหนด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาาด้วยค่าใชจายในการฝกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจาหนาที่
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16.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการฝกอบรมการเสริมสรางและ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ 

เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ 

เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คากระเปาหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ และคาใชจาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี 

ความรูแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ ใหเปนไป 

ตามหลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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17.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ 

เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ 

สิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เขารับการ ฝกอบรม คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเชาที่พัก 

คายานพาหนะ ฯลฯ และคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้แลกเปลี่ยน

ประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เปนไปตามหลักสูตรที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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18.โครงการฝึกอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่

องค์การยุคใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไปสูองคการยุคใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ เชน คาวัสดุ 

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คากระเปา 

หรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 

การดําเนินการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม

หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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19.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้กับการบริหาร
งานภาครัฐแนวใหม่ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 70,400 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการ 

ความรูกับการบริหารงานภาครัฐ แนวใหม เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สําหรับจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร 

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คากระเปาหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

ที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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20.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สําหรับ

จายเปนคาใชจายในการดําเนินการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ 

อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ 

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสาร 

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พักคายานพาหนะ ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การทํางานทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักสูตรที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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21.โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา
วินัยของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 238,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากร

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน  

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาท่ี

22.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับ 

จ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในการสอบแข่งขัน 

สอบคัดเลือก การคัดเลือก ประเมินผลงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาฯ
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน        1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                   
ตั้งงบประมาณไว้ที่                                          
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1,000,000  บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  150,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน  100,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 8,670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่                                          
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1,000,000  บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  300,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  600,000  บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา ฯลฯ

2.วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ

3.วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง  ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่                                          
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  300,000  บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  30,000  บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน        1,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น 

เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่                                          
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1,500,000  บาท

2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  200,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  120,000  บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน

จานพรวน  ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว

อาหารสัตว์  ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิง

ใสฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ

2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. ฯลฯ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน        2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ฯลฯ

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผ่นกรองแสง ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งงบประมาณไว้ที่

1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1,500,000  บาท

2.สํานักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  300,000  บาท

3.กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน  500,000  บาท
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน        1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายสงนํ้า ฯลฯ

2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าไปรษณีย์ โทรเลข และสื่อสารอื่นๆ 
ของทุกส่วนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม      1,717,935 บาท 

รวม       1,717,935 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

01. จํานวน 5,000 บาทเก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน

จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด

(ราคาท้องตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

จํานวน 5,000 บาท02.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด

(ราคาท้องตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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03. จํานวน 75,000 บาทตู้ระบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้ระบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก จํานวน 1 หลัง 

เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อ ไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจาหนาที่

04. จํานวน 10,000 บาทตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น
เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 

จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท

เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อ ไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจาหนาที่

05. จํานวน 6,900 บาทตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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06. จํานวน 200,000 บาทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 200,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

-  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา

-  เปนระบบมัลติฟังก์ชั่น
-  เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

07. จํานวน 27,000 บาทเครื่องพิมพดีดไฟฟา (ระบบ 2 ภาษา) ไทย-อังกฤษ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบ 2 ภาษา

(ไทย – อังกฤษ) จํานวน  1  เครื่องๆละ  27,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาดแคร 14.2 นิ้ว, 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)

- ใสกระดาษ/ปดแครอัตโนมัติ

- แปนอักษร 45 แปน

- ชองไฟตัวอักษร 10/12/15 ตัวอักษร/นิ้วและตัวเรียงพิมพ

มาตรฐาน

- ปรับระยะหางบรรทัด 3 ระยะ (1/1.5/2)

- ลบคําผิด/ขีดเสนอัตโนมัติ

- พิมพเลขยกกําลัง/หอย, จัดกึ่งกลางหนากระดาษ

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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08. จํานวน 32,000 บาทโตะทํางาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร 

จํานวน 1 ตัวๆ ละ 32,000 บาท   

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา 180x85x75 ซม.

- ไมเนื้อแข็ง

- พรอมลิ้นชัก

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด

09. จํานวน 7,500 บาทตูขางโตะทํางาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูขางโตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา 110x35x50 ซม.

- มีรางคียบอรด

- มีลิ้นชักเก็บเอกสาร

-มีชองเก็บเอกสารบานเปด

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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10. จํานวน 14,000 บาทเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัวๆละ 14,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา 73x54x120 ซม.

-  โครงสรางไม บุฟองน้ำหุมหนังเทียม

- ทาวแขนหุมหนัง

-  มีลอเลื่อน

-  ปรับระดับสูง – ต่ำไดดวยโชค

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด

11. จํานวน 24,000 บาทโตะทํางาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานรองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ จํานวน 3 ชุดๆละ 8,000  บาท  

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาด  กวาง 90 x ยาว 160 x สูง 75 ซม.

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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12.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัวๆละ 12,000  บาท 

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้

-  เบาะรองนั่งและพนักพิงหลังบุดวยฟองนํ้าหุมหนัง

-  มีลอเลื่อน

-  ขาเหล็ก

-  ปรับระดับสูง – ตํ่า ดวยโช็ค

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด

13.โต๊ะเหล็ก จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 6 ตัวๆละ 5,200 บาท

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้

- ขนาด  4 ฟุต พรอมกระจก

- มีลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก

- กุญแจล็อค มีที่วางเทา

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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14. จํานวน 11,800 บาทตูเหล็กแบบ 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีมือจับชนิดบิด

- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

15. จํานวน 15,000 บาทตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
จํานวน 2 ตู้ๆละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ตู้บานเลื่อนกระจก
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 110 ซม. (กว้างxลึกxสูง)

- โครงสร้างทําจากเหล็กแผ่น
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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16. จํานวน 50,000 บาทเกาอี้สํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ทาวแขน 

จํานวน  20 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา 64 x 53 x 98 ซม.

- มีที่ทาวแขนมีลอเลื่อน

- ปรับระดับสูงต่ำได

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

17.ตู้ระบบรางเลื่อน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูระบบรางเลื่อน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 75,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ชนิดมือผลัก 6 ตู

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 914 x ลึก 612 x สูง 1980 มม.

พื้นที่ 2540 มม. ราคาพรอมติดตั้ง

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ

ไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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18.โต๊ะทํางานไม้ จํานวน 26,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูระบบรางเลื่อน จํานวน 7 ตัวๆ ละ 3,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.

- มีรางคียบอรด

- มี 1 ลิ้นชัก

- มีกุญแจล็อค

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

19.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 32,000 บีทียู

จํานวน 169,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น 

หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู             
จํานวน 4 เครื่องๆละ 42,300 บาท 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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20.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 29,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  

(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู                 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 29,600 บาท 

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

21. จํานวน 50,960 บาทผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

จํานวน  16 ชุดๆ ละ 3,185 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 390 x สูง 180 ซม.

- ผามานแบบจีบ

- มีรางติดตั้ง

- ราคาพรอมติดตั้ง

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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22. จํานวน 1,195 บาทผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

จํานวน  1 ชุดๆ ละ 1,195 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 140 x สูง 175 ซม.

- ผามานแบบจีบ

- มีรางติดตั้ง

- ราคาพรอมติดตั้ง

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

23. จํานวน 2,580 บาทผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง

จํานวน  1 ชุดๆ ละ 2,580 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 200 x สูง 200 ซม.

- ผามานแบบจีบ

- มีรางติดตั้ง

- ราคาพรอมติดตั้ง

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

190



24.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น 

หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆละ 36,000 บาท 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

25. จํานวน 45,500 บาทโตะประชุม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม  จํานวน 13 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- โตะประชุมโลง

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 200 x ยาว 60 x สูง 75 ซม.

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ 

ไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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26. จํานวน 67,200 บาทเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประชุม  จํานวน 24 ตัวๆ ละ 2,800 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 x ยาว 64 x สูง 90 ซม.

- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง

- ปรับระดับสูง-ต่ำได

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

27. จํานวน 3,800 บาทเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมนอยกวา กวาง 63 x ยาว 62 x สูง 120 ซม.

- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง

- ปรับระดับสูง-ต่ำได

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อ ไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล

ขนาดความจุไมนอยกวา 4 GB  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด) 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตูกดนํ้ารอน - นํ้าเย็น จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกดนํ้ารอน - นํ้าเย็น  

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,900 บาท

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  7  คิวบิกฟุต 

จํานวน  1  เครื่องๆละ  ราคา  8,500  บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ำ 
- เปนรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน 

ไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ถังต้มน้ําดิจิตอล จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมนํ้าดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร  

จํานวน 1  ถังๆละ 8,500 บาท      

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- กําลังไฟฟา  3,000  วัตต

- แรงดันไฟฟา  220 – 240  โวลต

- ความถี่กระแสไฟฟา  50  เฮิรตซ

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
01. จํานวน 64,000 บาทเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท   

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

02. จํานวน 15,600 บาทเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา

(18 หนา/นาที)  จํานวน 6 เครื่องๆละ 2,600 บาท

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

195



03.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

04.เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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05.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฏหมาย จํานวน 6 ชุดๆละ 3,800 บาท

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

06.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 6 เครื่องๆละ 17,000 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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07. จํานวน 13,000 บาทเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 5 เครื่องๆละ 2,600 บาท

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

08.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  6  เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
–  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) 
–  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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09.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน 

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย จํานวน  6  ชุด ๆละ  3,800 บาท

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. จํานวน 15,000 บาทเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท

เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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11.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

12.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(lnk Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)    
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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13.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank

Printer)

จํานวน 47,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)  จํานวน  11  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

14. จํานวน 25,000 บาทเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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15.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 10  ชุดๆ ละ 3,800 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 31,215,400 บาท
งบบุคลากร รวม 16,808,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,808,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,785,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง 
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง

เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา 
ตําแหน่งผู้อํานวยการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตรา 
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝ่าย 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา 
ตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,767,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง 
ทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 66,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางทั่วไปของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

งบดําเนินงาน รวม 9,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท 

 บาท 
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ 

อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 

ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095    

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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ค่าใช้สอย รวม       4,840,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม จํานวน 800,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/ 
สําเนาหนังสือ/คู่มือ/เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง/การจัดทําผลการติดตามและประเมินผล/
แผนพัฒนา อบจ./แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 

แผนดําเนินงาน/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เอกสารประกอบการจัดทํางบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ์ 
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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2.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ 
บันทึกต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ   จํานวน   200,000    บาท 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  รวมถึงการ 
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วม 

ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัด 

ประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและ 

ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกิน
อัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่น ๆ

01. จํานวน 200,000 บาทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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02.ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้ 
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
กลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 

 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 

 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 

 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 

 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
หน้าที่ 1524 ลําดับที่ 75

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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03. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561

- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาเดินทาง 

ไปราชการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาจางเหมา 

จัดทําสําเนาพรอมประกอบเลม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 

ลงวันที่ 24  พฤศจิกายน 2549

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 

ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119  

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

04. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครราชสีมา สัดสวนระดับจังหวัด โดยมีคาใชจายสรุป

พอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน

คาเชาหองประชุม คาจางจัดทําเอกสาร ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ

ที่จําเปน

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600   

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797   

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247   

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046   

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119   

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน เลมที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

หนาที่ 1559  ลําดับที่ 110

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

05. ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด

จํานวน 350,000 บาท
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06.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี

คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาวัสดุสํานักงานสําหรับงานติดตาม

ประเมินผล คาจางนักเรียนนักศึกษาชวงปดภาคเรียนเพื่อชวย 

ออกติดตามประเมินผล ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน เลมที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

หนาที่ 1508 ลําดับที่ 61 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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07.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตามประเมินผล 

แผนงานโครงการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ดานการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป  

เชน คาอาหาร คาอาหาวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ

ในการฝกอบรม ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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08. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม

(Internet) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงระบบ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

โทรคมนาคม (Internet) องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเปน เช่น ติดตั้งสัญญาณ Internet 

สําหรับส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

- พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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09. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อ 

บริหารจัดการด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

ประสิทธิภาพบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร เพื่อบริหารจัดการดานเครือขายเน็ตเวิรก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป  เชน  คาอาหาร คาอาหาวางและ 

เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย (Network) และระบบ

รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขาย 

(Network) และระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย 

คอมพิวเตอรสําหรับสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา  ซึ่งเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรหนึ่งเครือขาย

จะมีการทํางานรวมกันเปนกลุม ที่เรียกวา กลุมงาน (workgroup)  

นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) ซึ่งเปนตัวกําหนด

ขอบเขตการใชงานและมาตรการดําเนินการรักษาความปลอดภัย

โดยรวมทั้งระบบของสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาประกอบดวย 

1. ส่วนราชการอาคาร OTOP (กองการเจ้าหน้าที่, 
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม)
2. ส่วนราชการสํานักช่าง 
3. ส่วนราชการอาคาร 80 ปี วัดสุทธจินดา

(สํานักปลัดและสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เปนไปตาม
- แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเปนการเช่าและการปรับปรุง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ

จํานวน  600,000   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ และ 

ทรัพยสินตางๆ ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รวมถึงทรัพยสิน 

ประเภทหอง Server เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ  ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี ฯลฯ    
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
1.วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด  แรงดันไฟฟ้า 
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป

มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เข่ง มุ้ง ผาปูที่นอน ฯลฯ

เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

219



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 

นํ้ามันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี 
น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกขอมูล

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 

(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง

สายเคเบิล ฯลฯ  

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแปนอักขระหรือ

แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่ชิป   

(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ฯลฯ 

เปนไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,500,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม (Internet) สําหรับหนวยงาน 

ที่สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

และศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ 

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซด และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

(ระบบ CLOUD, HOSTING) คาเชาสัญญาณระบบประชุม

ทางไกลผานจอภาพ (Video Conference, Zoom และอื่นๆ 

ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเชนเดียวหรือคลายกัน ฯลฯ สําหรับ

หนวยงานที่สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

และศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- พระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม      4,537,300 บาท 

รวม       4,537,300 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จํานวน 23,600 บาทตูเหล็ก แบบ 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตูๆ ละ

5,900 บาท จัดหาตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

2. จํานวน 4,800 บาทตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 87 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ๆ
ละ 4,800 บาท เปนครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์แต่สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องตลาด หรือในจังหวัด
หรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ 
ธรรมดา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ จํานวน 1 คันๆละ 44,400 บาท 
จัดหาตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับล่าสุด

เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท เปนเงิน 85,000 บาท จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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02.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

03. จํานวน 44,000 บาทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

เปนเงิน 44,000 บาท

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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04. จํานวน 10,400 บาทเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

(18หนา/นาที) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท

เปนเงิน 10,400 บาท

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

05. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  7 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับล่าสุด

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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06. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 30,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน 

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย จํานวน  8  ชุดๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 30,400 บาท

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

07. 3,500 บาทอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 
700 บาท เปนเงิน 3,500 บาท

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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08. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่ 1 สําหรับสวนราชการสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

เปนเงิน 170,000 บาท

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

 ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

09. แอพพลิเคชั่น “อบจ.โปร่งใส” จํานวน 1 ระบบ จํานวน 481,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแอพพลิเคชั่น “อบจ.โปรงใส” 

จํานวน 1 ระบบ ตามโครงการสรางแอพพลิเคชั่น “อบจ.โปร่งใส” 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถ 

จัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ

หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนาที่ 20 ลําดับที่ 1 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

227



10. แอพพลิเคชั่น “เกษตร แบ่งปัน” จํานวน 1 ระบบ จํานวน        1,498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแอพพลิเคชั่น “เกษตร แบงปน”

จํานวน 1 ระบบ ตามโครงการสรางแอพพลิเคชั่น “เกษตรแบงปน”

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถ

จัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ

หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11  

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนาที่ 164 ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

11. จํานวน 599,200 บาทระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(Video Conference) รายละเอียดตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนดพร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ระบบๆ 

ละ 299,600 บาท เปนเงิน 599,200 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตสามารถจัดซื้อไดตามราคาทองตลาดหรือในจังหวัด

หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

เปนไปตาม
- พระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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12. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร

หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด 

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

13. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 350,000 บาท เปนเงิน 700,000 บาท

ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever)  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

 ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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14. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่ 3
(ขนาด 42U)

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  แบบที่ 3 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 130,000 บาท 

ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever) 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

15. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 

16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สําหรับรองรับ
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก 

(16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด

ราคาชุดละ 28,000 บาท เปนเงิน 56,000 บาท 

ตามโครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

230



16. จํานวน 180,000 บาทชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server Standard 7

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server

 Standard 7 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 180,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

- รองรับการจัดการทรัพยากรสําหรับคอมพิวเตอรเสมือนจาก

สวนกลาง เชน CPU, Memory, Storage และ Network

- รองรับการทํา Task scheduling และ Alert

- รองรับการควบคุมสิทธิแบบ Role-based Access Control

ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตสามารถจัดซื้อไดตามราคาทองตลาดหรือในจังหวัด

หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

17. ชุดโปรแกรม VMWare vSphere 7 Enterprise Plus จํานวน 422,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม VMWare vSphere

7 Enterprise Plus จํานวน  4  ชุดๆ ละ 105,500 บาท

เปนเงิน 422,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

- รองรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีจํานวนหนวยประมวลผล (CPU)

อยางนอย 1 หนวย

- มี Support โดยตรงจากบริษัทผูผลิต

- รองรับการติดตั้ง Hypervisor

ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต

สามารถจัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่น

นั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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งานบริหารงานคลัง รวม 66,108,000 บาท
งบบุคลากร รวม 34,829,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 34,829,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 32,745,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง 
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักคลัง 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138   

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 375,100 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ จํานวน  180,000  บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง 
ข้าราชการสํานักคลัง ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เปนรายเดือนเท่ากับอัตรา 
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่    
เปนไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  จํานวน  195,100  บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาของสํานักคลัง    

เปนไปตาม                
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักคลัง 
เปนไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,265,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักคลัง 
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม          
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 119,900 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของสํานักคลัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

เปนไปตาม
- ระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 30,180,000 บาท 

รวม 17,500,000 บาทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,000,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เงินทดแทนกรณีพนักงาน 

จ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้ 
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  จํานวน  6,000,000  บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  

ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล 

หรือคณะกรรมการ 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  

เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

และวันหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีสิทธิ  

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วนราชการ โดยเบิกจ่ายตามสิทธิ์    
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  

ลงวันที่ 12  ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  

ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  

ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  

ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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ค่าใช้สอย รวม      2,230,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา 
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ 
จ้างซักรีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การจ้างเก็บขยะมูลฝอย
หรือ สิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า การจ้างเหมาอื่นๆ 

ฯลฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

ค่าล้างอัดขยายภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการล้าง อัด ขยายภาพในกิจกรรมต่าง ๆ  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ   

    เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  รวมถึงการ 
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับ
ผู้เข้าร่วม ประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งค่าใช้ จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น 

ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น 
ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของ
กระทรวงการคลังที่กําหนดให้สวนราชการ

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช 

อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้างสํานักคลัง    
เปนไปตาม                 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนารายไดและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได เปนมาตรการจูงใจ

สรางความประทับใจแกผูประกอบการในการนําสงเงินคาธรรมเนียม

บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรมของผูควบคุม

และจัดการโรงแรมหรือสถานที่คลายคลึงกัน การนําสงเงินภาษีบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัด จากการคานํ้ามันของผูประกอบการคา

นํ้ามัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ผูประกอบการคา

ยาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา และรายไดประเภทอื่น ๆ ที่ตาม

กฎหมายกําหนดใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

จัดทําโลเกียรติบัตรใหผูประกอบการ การทําแผนพับ หนังสือรวมระเบียบ 

และคูมือการจัดเก็บรายไดองคการบริหารสวน จังหวัด การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธฯการจัดประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ กับการจัดเก็บรายได

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา    

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   

- หนังสือดวนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552  เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 1469 ลําดับที่ 22 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

239



โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาผูควบคุม

และจัดการโรงแรมหรือสถานที่คลายคลึงกัน ผูประกอบการคานํ้ามัน 

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ผูประกอบการคายาสูบ 

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการในโครงการอบรมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และสรางจิตสํานึก

ความตระหนักในหนาที่ของผูประกอบการในการมีสวนนรวม

พัฒนาทองถิ่นเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคการบริหาร

สวนจังหวัดกับผูควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คลายคลึงกัน 

ผูประกอบการคานํ้ามันกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ

รถยนต ผูประกอบการคายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา   

เปนไปตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552  
เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 204 ลําดับที่ 21 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา

ดูงานดานการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานใหเจาหนาที่ 

สํานักคลัง และผูมีสวนที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดมีความรู มีทักษะ

ดานการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดใหเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา เปนการกระตุนเตือน

และสรางจิตสํานึกใหปฏิบัติหนาที่ดวยจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 

และมีสวนรวมพัฒนา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด   

เปนไปตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ

สํานักงานและทรัพยสินอื่น ๆ ที่ชํารุดเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติของสํานักคลัง 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 2,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน        1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ 

คอมพิวเตอร ฯลฯ

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ

เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาใชในสํานักงานและในที่สาธารณะ

ซึ่งเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ทุกสวนราชการและอําเภอทุกแหง

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักคลัง
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ 

ซึ่งเปนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ทุกส่วนราชการและอําเภอทุกแห่ง   
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

 - ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท และคาบริการอินเตอรเน็ต  

สําหรับหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกสวนราชการ 

อําเภอทุกแหง และศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (ทองฟาจําลอง)   

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม       1,098,700 บาท 

รวม        1,098,700 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปรับระดับ ทรงสูง มีที่วางแขน จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ ทรงสูง มีที่วางแขน 

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 

(ราคาท้องตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 

จํานวน 10  ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 

(ราคาท้อง ตลาด)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
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เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความเร็ว 50 แผ่นตอนาที       จํานวน       400,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) 

ความเร็ว 50 แผนตอนาที จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 200,000 บาท 

เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 

จํานวน 1  ตู ๆ ละ 2,800 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด) 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 

จํานวน 2  ตู ๆ ละ 3,500 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด) 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  สํานักคลัง
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,500 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

(ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 374,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 22 เครื่อง ๆ ละ 

17,000 บาท

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร

หรือ LED ขาวดํา จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 124,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว

ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 

จํานวน 14 เครื่อง ๆ  ละ 8,900 บาท 

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 83,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน 

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 22 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 7,351,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,021,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,021,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,891,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตราของหน่วยตรวจสอบภายใน

เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,111,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครราชสีมา 
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 1,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติ

ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
คาใชจายในการจัดประชุมราชการ

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน 
เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัด ประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง

ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

แตไมเกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ หนวยตรวจสอบภายใน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาผาน ทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถใน การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเชา

หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ

ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 -

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ หนวยตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพยสิน 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมงานดานการเงิน บัญชี 

พัสดุ และทรัพยสิน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ หนวยตรวจสอบภายใน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีค่าใ ช้จ่ายสรุป

พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รวมค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน จํานวน

260,000 บาท
50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
 เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ

เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,

 Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ

เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

256



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 7,776,160 บาท

งบบุคลากร รวม 2,045,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,045,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,856,940 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบ
อัตรากําลัง

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของข้าราชการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,520 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบดําเนินงาน รวม 4,861,200 บาท
รวม 4,861,200 บาทค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่นๆ

1.โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความ 

ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ  อุปกรณ คาปายโครงการ คา

ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หนา 87 ลําดับที่ 4

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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2.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

ในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 58 แห่ง

จํานวน 861,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัย และซอมอพยพ

หนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 58 แหง โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ 

คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

หนา 89  ลําดับที่ 6

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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3.โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกอาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ

จํานวน        2,000,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ  

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ คาปาย

โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หนา 85  ลําดับที่ 3 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม

869,500 บาท      

869,500 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสังเคราะห์ความถี่ 5 วัตต์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวิทยุสังเคราะหความถี่ 5 วัตต จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 

-เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา 

ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)  หนา 99 ลําดับที่  7

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ SCBA จํานวน 2 ชุดๆ ละ 125,000  บาท 

-เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

เปนไปตาม 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 

28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)  หนา 174  ลําดับที่  5

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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อุปกรณ์ฉีดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง จํานวน 499,500 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณฉีดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง

จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ 499,500 บาท

-เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคา ในทองตลาด (ราคาทองตลาด) 

เปนไปตาม 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)  หนา 99 ลําดับที่ 6

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
รวม 105,276,700 บาท
รวม 65,714,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 65,714,700 บาท
จํานวน 57,647,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของขาราชการสํานักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและ

เงินปรับปรุงตําแหนง ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิไดรับ 

ค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก)

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน            1,676,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ ขาราชการสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 253,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,687,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 181,500 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง                   
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท  0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 39,107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,156,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,556,000 บาท

1.ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 3,510,000  บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการผูตรวจประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ) 

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

กําหนดคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑทั่วไป

กําหนดคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วัน ที่ 21 ตุลาคม 2554 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่
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2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

จํานวน  46,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ คนละ 200 บาท 

เปนไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขการกําหนดคาใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของ 
พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ

ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักจางทั่วไป

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 32,891,000 บาทค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประกอบเล่ม
1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เชน แบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

และคาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือและอื่นๆ ของสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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2.ค่าเช่าอาคาร จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสาร

หรือพัสดุตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาตรวจสอบรังสี,

คาใบอนุญาต ฯลฯ สําหรับศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับ

วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการสําหรับจางบุคคลภายนอกใหทําการ

อยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมากําจัดปลวก, จางเหมาทําความสะอาด,

จางเหมาดูแลตกแตง และปรับปรุงสวน, จางเหมาชางไฟฟา, จางเหมาชางดูแลระบบ 

คอมพิวเตอร, จางพนักงานปฏิบัติงานประจําศูนยดาราศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว 

มื้ออาหาร ค่าเชาหองประชุม คาใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เขารวม

ประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่

ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนสําคัญแต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลัง
ที่กําหนดใหสวนราชการ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจาย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

01. 100,000 บาทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ

ณ อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในสนามบิน 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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02. โครงการจัดงานวันครู จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันครู

และนิทรรศการ ครูดีเดนเนื่องในวันครู โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป

เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ

และอื่นๆ เทาที่จําเปน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 20 ลําดับที่ 38 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประสานแผนพัฒนา 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 21 ลําดับที่ 39 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคาใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร 

ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใชจายอื่นๆ 

เท่าที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจายในการฝกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 29 ลําดับที่ 44 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

05.  300,000 บาทโครงการธรรมะศึกษา จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการธรรมะศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีคาใชจายสรุป

พอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 5 ลําดับที่ 45

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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06.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม

ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

โดยมีคาใชจายพอสังเขป เชน คาจัดทํา นิทรรศการเคลื่อนที่/ถาวร

ในและนอกสถานที่ศูนยดาราศาสตร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม

คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 9 ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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07.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคกร โดยมีคาใชจายสรุป

พอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 12  ลําดับที่ 8

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

08.โครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการนําเสนอผลงานทาง 

วิชาการของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอ สังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ 

อุปกรณ คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการแขงขัน 

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 15 ลําดับที่ 8 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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09.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา

จํานวน        7,271,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู 

8 กลุมสาระการเรียนรู ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 

เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝก อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 14 ลําดับที่ 22

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. 100,000 บาทโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการงานวัดผลและประเมินผล จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศูนยวิชาการ

งานวัดผล และประเมินผล โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ

และอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

เขารับการฝกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 14 ลําดับที่ 7

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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11.โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        5,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการทุนการศึกษา

สําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาใชจาย

สําหรับทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และการใหความชวยเหลือ

นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาที่สอบผานการคัดเลือกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาตางๆ 

ของรัฐ เปนหลักสูตรที่สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดใหโดยไมเก็บ

คาใชจาย) หรือเทียบเทา แตไมสูงกวาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ 

การตั้งงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยจายเปนคาจัดพิมพเอกสาร คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

คาเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง และรวมถึงคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ

กับโครงการนี้ 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษา และ การใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 14 ลําดับที่ 6

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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12.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        จํานวน     3,000,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสถานศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เชน 

คาลงทะเบียน 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองการเจาหนาที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน       10,100,000 บาท

1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.  การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software maintenance)

โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสู 

ประเทศไทย 4.0 และการใหบริการระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software maintenance)  

โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสูประเทศไทย 

4.0 และการใหบริการระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าวัสดุ รวม 1,220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร

ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับ

ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ     
3. อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา 
ที่ต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.  วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก (Diskette,Floppy Disk,

Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magntic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ สําหรับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ

ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย 

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ำประปา สําหรับศูนย์ดาราศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย 

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบลงทุน รวม 455,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 455,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 21 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับลาสุด

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 79,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท 

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 21 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ 

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับลาสุด

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

จํานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 

เปนไปตาม

- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับลาสุด

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,347,273,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,018,470,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,470,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 785,684,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของขาราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงิน

ปรับปรุงตําแหนง ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง และบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592 

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บาท
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1. เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง

ของขาราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินและเงินประจําตําแหนง 

และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง

ที่ไดรับอยู

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการสํานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน      66,328,600 บาท
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3. เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ 2-6%          
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน (2-6%) ของบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผูไดรับเงินเดือน

หรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง

ตามที่ระเบียบกําหนด

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 87,217,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 7,604,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําใหแกบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมเงิน

ปรับปรุงคาจาง

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 65,516,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 

ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครราชสีมา

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,101,300 บาท

เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางทั่วไป ซึ่งเปนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 592

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน รวม 326,833,500 บาท
รวม 326,833,500 บาทค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 2,196,600 บาท

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหาร และยานพาหนะ) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 618  ลําดับที่ 724

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนกฤษณาวิทยา)
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02.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 2,343,500 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

โครงการพัฒนาการดําเนินงานสํานักงานภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนา

ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 65  ลําดับที่ 725

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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03.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา
จํานวน        4,601,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 69  ลําดับที่ 726

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนกุดจิกวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

288



04.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
จํานวน         3,005,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 

กลุมสาระการเรียนรู รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 624  ลําดับที่ 727

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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05. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนครบุรี
จํานวน       11,900,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาใชจายใน การพัฒนาศูนยวิชาการกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

(กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู (8 กลุมสาระ

เรียนรู) รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 626  ลําดับที่ 728

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนครบุรี)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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06.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
จํานวน         2,953,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 73  ลําดับที่ 729

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนคลองไผวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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07.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 4,188,100 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาใชจายในการพัฒนาวิชาการและการจัดการ

เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คาใชจายในการพัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา คาใชจายในการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 630  ลําดับที่ 730

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนคลองเมืองพิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

292



08.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 4,234,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานวิชาการสูความเปนเลิศ รวมถึงคา

ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 632  ลําดับที่ 731

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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09.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
จํานวน        4,130,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาใชจายการ อบรม 8 กลุมสาระ และอบรม

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 634  ลําดับที่ 732

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนชองแมววิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
จํานวน 2,603,500 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียน 

รูตลอดชีวิต โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในการ 

พัฒนาวิชาชีพ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 636 ลําดับที่ 733

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

295



11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
จํานวน 6,551,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 638 ลําดับที่ 734

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนดานเกวียนวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
จํานวน         3,895,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) กิจกรรมสงเสริม ความเปนเลิศทางวิชการของ

นักเรียน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 640 ลําดับที่ 735

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

จํานวน 10,427,100 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- คาหนังสือเรียน 

- คาอุปกรณการเรียน 

- คาเครื่องแบบนักเรียน

- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น

- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาพัฒนาศูนยวิชการกลุมสาระการ 

เรียนรูภาษาตางประเทศ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน 

โครงการคาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา โครงการคาจางเหมาทําความ 

สะอาด โครงการคาซอมแซมและบํารุงรักาายานพาหนะ อุปกรณตัดหญา 

และอุปกรณฉีดพนยุง รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 17  ลําดับที่ 736

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา)
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14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 2,593,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการ นิทรรศการวิชาการ และพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 21  ลําดับที่ 737

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนโตนดพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
จํานวน         2,623,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการสําหรับนักเรียน รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 646 ลําดับที่ 738

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
จํานวน 4,281,700 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูมือ

อาชีพ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โครงการสงเสริม

ความเปนเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต รวมถึงคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 648 ลําดับที่ 739

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
จํานวน      12,456,600 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี คาพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 650 ลําดับที่ 740

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
จํานวน         3,969,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 652 ลําดับที่ 741

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย
จํานวน 4,287,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 83  ลําดับที่ 745

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบัวลาย)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 16,747,800 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนและแหลงเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนติว เขม O-Net รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 25  ลําดับที่ 746

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบัวใหญ)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน         4,063,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โครงการสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามศตวรรษที่ 21 โครงการจัด

การเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 659 ลําดับที่ 747

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนบานใหญพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน        3,232,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คา อาหารและยานพาหนะ) โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนนักกีฬา โครงการพัฒนาวงดนตรีสากล โครงการสงเสริมศักยภาพ

ดานวิชาชีพกิจกรรมนวดตอกเสนเพื่อ สุขภาพ โครงการกิจกรรมพัฒนา

ประสิทธิภาพครูและบุคลากร (กิจกรรมฝก ศึกษาดูงาน) โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน โครงการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหวางวิทยาลัยเทคนิคปกธงชัยกับโรงเรียนบานใหม

พิทยาคม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 12  ลําดับที่ 748

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานใหมพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประทาย
จํานวน       19,218,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา คาพัฒนาศูนยวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

คาพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอน) 

รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 29  ลําดับที่ 749

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนประทาย)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
จํานวน            4,814,500 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมทักษะกระบวนการคิด โครงการ 

สงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 665 ลําดับที่ 750

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนปรางคทองวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
จํานวน       4,216,100 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริม ผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม : อบรม

คุณธรรม จริยธรรม โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ

นักเรียนระดับชาติ (O-Net)  โครงการสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม : กีฬาและ

นันทนาการ รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 667 ลําดับที่ 751

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนปราสาทวิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

3.
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26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2
จํานวน 7,022,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 669 ลําดับที่ 752

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนปากชอง 2)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
จํานวน       4,659,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใชสถาน

ศึกษาเปนฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา

รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 91  ลําดับที่ 753

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนปากชองพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระทองคําวิทยา
จํานวน 5,460,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 673 ลําดับที่ 754

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนพระทองคําวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

313



29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 3,905,100 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูครู

มืออาชีพ รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 95  ลําดับที่ 755

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนมะคาวิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
จํานวน 1,836,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง

คาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 677 ลําดับที่ 756

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนมัธยมบึงปรือ)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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31.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน       2,368,800 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการใชจายในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ ความสามารถของผูเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 679 ลําดับที่ 757

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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32.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 3,924,500 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษา

(กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการคาใช 

จายในการพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศทางดานวิชาการ

และนันทนาการ) รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 681 ลําดับที่ 758

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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33.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 4,013,600 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมการเรียนรูสูทักษะอาชีพ

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ นันทนาการและทักษะชีวิต 

โครงการพัฒนาการเรียนรูสูกระบวนการคิด  โครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน โครงการการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร รวมถึงคาใช้จ่า
ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 99  ลําดับที่ 759

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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34.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน         5,042,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 658 ลําดับที่ 760

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนเมืองยางศึกษา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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35.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน         4,849,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (คายทักษะวิชาการ 

8 กลุมสาระ) รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 103  ลําดับที่ 761

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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36.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน 6,213,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพ รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 8  ลําดับที่ 762

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

321



37.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน          2,146,800 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 

โครงการพัฒนาจัดการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากร รวมถึงคา

ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 691 ลําดับที่ 763

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนวังโปงพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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38.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
จํานวน              2,955,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) พัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 693 ลําดับที่ 764

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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39.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม
จํานวน          4,160,400 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 8 กลุมสาระ

กิจกรรมคายยุวชนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

นาฏศิลปไทย กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) 

รวมถึงคาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 111  ลําดับที่ 765

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนวังรางพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
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40.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน          2,347,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานดนตรี  

โครงการความเปนเลิศดานพัฒนาศึกษาอาชีพ (สิ่งประดิษฐ) รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 697 ลําดับที่ 766

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนวังหมีพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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41.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร
จํานวน 5,265,500 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน

ศึกษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 699 ลําดับที่ 767

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนวัดประชานิมิตร)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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42.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน          2,383,700 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาวัสดุ สื่อการเรียนรู รวมถึง

คาใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 115  ลําดับที่ 768

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนสองครพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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43. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
จํานวน 5,164,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร  โครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนทางดานวิชาการและงานอาชีพ 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 12  ลําดับที่ 769

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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44.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
จํานวน        5,184,700 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) กิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสงเสริม

ความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 705 ลําดับที่ 770

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนสาหรายวิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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45.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
จํานวน       18,023,100 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 708 ลําดับที่ 773

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา")

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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46.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน        2,687,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ

การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 123  ลําดับที่ 774

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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47.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน           2,868,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสูมือ 

อาชีพ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 712 ลําดับที่ 775

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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48.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน          3,189,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาโครงสรางการบริหารภายใน

สถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการอบรมสัมมนา และ

ศึกษาดูงานผูบริหาร คณะครู รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 127  ลําดับที่ 776

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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49.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน
จํานวน       14,035,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียน

รูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสงเสริมการเรียนการสอน

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 716 ลําดับที่ 777

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสูงเนิน)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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50.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน          2,445,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  โครงการคาย English Camp โครงการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 718 ลําดับที่ 778

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองขามพิทยาคม)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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51.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
จํานวน          5,172,800 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คาใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศและยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน การจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 720 ลําดับที่ 779

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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52.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
จํานวน 3,010,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 722 ลําดับที่ 780

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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53.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
จํานวน 3,379,000 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 131  ลําดับที่ 781

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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54.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
จํานวน          4,835,900 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุ

สํานักงาน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 135  ลําดับที่ 782

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองยางพิทยาคม)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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55.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน             3,250,200 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยดานศิลปะ  

ดนตรี และกีฬา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 728 ลําดับที่ 783

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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56.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน        3,226,800 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 730 ลําดับที่ 784

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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57.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา
จํานวน          4,588,100 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนากระบวนการคิด รวมถึง

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 732 ลําดับที่ 785

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนหินดาดวิทยา)

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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58.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา จํานวน        3,308,300 บาท

4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

สมทบใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบดวย คาสาธารณูปโภค

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(คาอาหารและยานพาหนะ) คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการเรียนการสอน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต โครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

หนา 139  ลําดับที่ 786

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนอรพิมพวิทยา)

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
เพื่อเบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 

ทองถิ่น ใหเปนคาจัดการเรียนการสอนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงคใหเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ยกเวนเงินที่จายเปน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง) ประกอบดวย

1. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

2.

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงาน
ทางวิชาการ (Symposium)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบนิเทศ
ครบวงจรและ ประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หน้า 7 ลําดับที่ 24 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

60.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 4 ลําดับที่ 16

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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61.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัลในการจัดงาน 
ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา  หนา 24 ลําดับที่ 41 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

62.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ English for Intergrated

Studies : EIS

จํานวน

หน้ า : 

24500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาการจัด

การเรียน รูแบบ English for Intergrated Studies : EIS โดย

มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ 

คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 9 ลําดับที่ 26 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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63.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และ
ขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 

ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 28 ลําดับที่ 43 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

64.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรมการ 

จัดการศึกษาโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ 

อุปกรณ คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 17 ลําดับที่ 36 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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65.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรมการ

จัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคาใชจายสรุป

พอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาของรางวัล

 ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 

คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน

ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในสนามบินและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ

เดินทางไปราชการ 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา  หนา 15 ลําดับที่ 35 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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66.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม

การจัดการศึกษาทองถิ่น โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาของรางวัล ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ

เทาที่จําเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในสนามบิน

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปก

ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 13 ลําดับที่ 34

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

67.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน        1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 5 ลําดับที่ 33 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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68.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

 จํานวน        1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครอง สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับ

ประเทศ โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ 

อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา  หนา 4 ลําดับที่ 32 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

69.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ 
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 19 ลําดับที่ 37

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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70.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทาง

ด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน    400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

71.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 5 ลําดับที่ 23 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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72.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก 

อบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขัน กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 3 ลําดับที่ 13 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

73.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
(สงเสริมและพัฒนากีฬา)

จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (สงเสริมและพัฒนากีฬา) โดยมี 

คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณใน

การฝกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การ จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 26 ลําดับที่ 42 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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74.โครงการเครือข่ายทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเครือข่าย
ทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

75.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลขอรับทุนนักเรียนทุนเสมอ
ภาคโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขยายผลขอรับทุน นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรม ฯลฯ และ

คาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 13 ลําดับที่ 5 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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76.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อสรางนิสัย

รักการอาน เชน จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ จัดทําโล /ถวยรางวัล

จัดทําเกียรติบัตร คาตอบแทนกรรมการเงินรางวัล จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายกัน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 10 ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 13,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095

ลงวนที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 รวม       1,970,200 บาท 

รวม        1,970,200 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนปากชองพิทยาคม 

ขนาดกวาง 1.50 ม. ยาว 106 ม. พรอมหลังคา (ตามแบบและรายละเอียด 

ที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 39 ลําดับที่ 94 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 (ตามแบบและ

รายละเอียดที่องคการบริ หารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 10 ลําดับที่ 13 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.โครงการปูกระเบื้องอาคาร โรงเรียนปากช่อง 2 จํานวน 471,200 บาท

เพื่อจายเปน คาปูกระเบื้องอาคาร ขนาด 762 ตร.ม. 

โรงเรียนปากชอง2 (ตามแบบและรายละเอียดที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 37 ลําดับที่ 88 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน คาปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม  (ตามแบบและรายละเอียดที่

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 66 ลําดับที่ 95 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,984,535 บาท

งบบุคลากร รวม 2,259,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,269,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการของกองสาธารณสุขตําแหนงตางๆ 

พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหนง

ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการกองสาธารณสุข 

เปนไปตาม

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไว ที่กองสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 919,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 

ของกองสาธารณสุข 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางของกองสาธารณสุข

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 3,660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไดรับอนุมัติ 

ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของขาราชการ

ลูกจาง และพนักงานจาง

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2559

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการจัดประชุมราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม 

ราชการทางไกล ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 

คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและ 

เกี่ยวของกับการจัดประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตง 

สถานที่ประชุม เปนตน ไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนเหมาะสม 

และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ แตไมเกินอัตรา 

ของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ 

ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในสนามบิน

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 

และทรัพยสินตางๆ ของกองสาธารณสุข เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม 3,080,000 บาท
จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก

ที่เย็บกระดาษ  ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท 

เทป พี วี ซี ฯลฯ    

เปนไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  มีด 

ถัง ถาด แกวน้ำ จานรอง ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง

ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ฯลฯ

เปนไปตาม  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

เชน แกสหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน 

นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ

เปนไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1. วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง

เบาหลอม หูฟง ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
2.1 สําลี และผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ ฯลฯ

จํานวน 300,000 บาท

    2.2 วัสดุเคมีภัณฑและอื่นๆ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

จํานวน 2,200,000 บาท ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8  

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 67  ลําดับที่ 7

เปนไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette, Floppy Disk,

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  

3. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board)
เมนบอรด  (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram 

คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse)  ฯลฯ เปน

ไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม

64,735 บาท   

64,735 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จํานวน 64,735 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปพรอมเลนส

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 64,735 บาท 

มีคุณลักษณะดังนี้

- หนวยความจํา 64 กิ๊กกะไบท

- เซนเซอร 26.2 ลานพิกเซล แบบ Full Frame

- หนวยประมวลผล Digic 7

- ถายวิดีโอได Full HD 60 fps

- โฟกัส 45 จุด

- รองรับ ISO 100-40000

- ความเร็วชัตเตอร 30 วินาที – 1/4000 วินาที

- ระยะเลนส 24-105 มิลลิเมตร 

เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถ 

จัดซื้อไดตามราคาทองตลาด หรือในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ

หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

เปนไปตาม  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 36,641,970 บาท
งบบุคลากร รวม 23,604,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 23,604,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,664,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการของกองสาธารณสุข ตําแหนงตางๆ 

พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหนง

ตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 235,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ดังนี้    
1. เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา

ตําแหนงผูอํานวยการของกองสาธารณสุข ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการกองสาธารณสุข

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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3. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) จํานวน  108,000   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว01 ลงวันที่ 6 มกราคม 25563 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหนงและ 

เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ องคการบริหาร

สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตําบล เรื่อง ประกาศกําหนด 

ตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการองคการ 

บริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

4. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.พ.) จํานวน 18,000   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว01 ลงวันที่ 6 มกราคม 25563 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกําหนด

ตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตําบล  

เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองและหัวหนาฝาย

ของกองสาธารณสุขที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามที่ระเบียบกําหนด 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน        6,212,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้            
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  5,902,200 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

ของกองสาธารณสุข  

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน  310,500  บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษของกองสาธารณสุข             

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 370,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางทั่วไปของกองสาธารณสุข

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 13,037,570 บาท
รวม 13,037,570 บาทค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

01.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 

เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางทําปายประชาสัมพันธ คาอาหาร

ไมครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาจางทําคูมือ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 49-51  ลําดับที่ 4

ตั้งงบประมาณไวที่กองสาธารณสุข
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02.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน จํานวน 40,000 บาท

“คืนเอวใหองคกร”

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

วัยทํางาน “คืนเอวใหองคกร”โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร 

วางและเครื่องดื่ม คาอาหารไมครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย 

คาตอบแทนวิทยากรกลุม คาจางทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ 

ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข

03.โครงการฝึกอบรมผูนําออกกําลังกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมผูนําออกกําลังกาย

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 

ไมครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจางทําปายและ

สื่อประชาสัมพันธ คาอุปกรณสาธิต ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข
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04.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

จํานวน        1,801,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

สุขภาพและภาคีเครือขายสุขภาพ โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางทําปายประชาสัมพันธ คาอาหาร

ไมครบมื้อ คาที่พัก คาจางเหมารถ ปรับอากาศพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิง

คาของสมนาคุณในการดูงาน คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 46- 47 ลําดับที่ 9

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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05.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปญหาการตั้งครรภใน

กลุมวัยรุน โดยมีคาใชจายสรุปพอ สังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารไมครบมื้อ คาจางทําปายประชาสัมพันธ 

โครงการ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายในการติดตามและประเมินผล

คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 55- 56 ลําดับที่ 29

ตั้งงบประมาณไวที่กองสาธารณสุข
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06.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน

งาน ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอใหกับตัวแทนนักเรียน

ครูผูดูแล และบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารไมครบมื้อ คาจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 

ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข 

หนาที่ 67 ลําดับที่ 7 

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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07.โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,343,140 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร 

ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี 

คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร

ไมครบมื้อ คาสมนาคุณวิทยากร จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 

คาวัสดุฝกอบรมและคาวัสดุสาธิต และชุดตรวจเฝาระวังอาหารปลอดภัย 

ในสถานศึกษา ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  37-41 ลําดับที่ 26

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

08.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุของค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป 

พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าวิทยากร  
ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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09. จํานวน 1,350,000 บาทโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหารไมครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาจางทําปายประชาสัมพันธ

โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ.2564 องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  66  ลําดับที่ 6

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

10.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 769,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 

เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองครวมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี 

คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหารไมครบมื้อ 

คาอาหารครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย คาตอบแทนวิทยากรกลุม 

คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ 

คาจางทําปายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  61  ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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11. จํานวน 770,000 บาทโครงการการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการดูแลสุขภาพ
องค์รวมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทน

วิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าผ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข

หนาที่  62  ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

12.โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 3 อ.
อาหารดี อารมณ์ดี และออกกําลังกายดี

จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคนโคราช สุขภาพดี
ทุกช่วงวัย ด้วยหลัก 3 อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกกําลังกายดี
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 
ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าผ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข 

หนาที่  63  ลําดับที่ 3

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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13.โครงการศึกษาดูงานปรับมุมมองเปลี่ยนแนวคิดพิชิตโรค
ประชาชน อําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานปรับมุมมองเปลี่ยน 

แนวคิดพิชิตโรคประชาชนอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 

คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร

ไมครบมื้อ คาอาหารครบมื้อ คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาวัสดุ 

เครื่องเขียน อุปกรณคาเชาที่พัก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ 

ฝกอบรมฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ.2564 องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  64  ลําดับที่ 4

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

14.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคี
เครือขายดานสุขภาพและประชาชน

จํานวน       1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 

ไมครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาจางเหมารถปรับอากาศ 

พรอมนํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ อุปกรณ คาจางทําปายประชาสัมพันธ 

คาของสมนาคุณในการดูงาน คานํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  65  ลําดับที่ 5

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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15.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ และประชาชน อําเภอครบุรี

จํานวน        1,794,430 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 

ภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน อําเภอครบุรี โดยมีคาใชจาย

สรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารไมครบมื้อ

คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณ คาจางทําปาย

ประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ.2564 องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่  70  ลําดับที่ 10

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข

16.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือ
ข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

แกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน อําเภอเมือง 

นครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหารไมครบมื้อ คาอาหารครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก 

คาจางเหมารถปรับอากาศพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางทําปายประชาสัมพันธ 

คาของสมนาคุณในการดูงาน คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข 

หนาที่ 68  ลําดับที่ 8

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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17.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครือข่าย 
ดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอขามสะแกแสง

จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 

ภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน อําเภอขามสะแกแสง โดยมีคาใชจาย 

สรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารไมครบมื้อ คาอาหาร 

ครบมื้อ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

รถปรับอากาศพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางทําปายประชาสัมพันธ

คาของสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข 

หนาที่ 69  ลําดับที่ 9

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม 15,043,550 บาท
รวม 13,390,300 บาท
รวม 13,390,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,527,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
เงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของ 
กองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่า ด้วยเงินและเงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปน รายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ ของกองสวัสดิการสังคม

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝ่าย
ของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ตามที่ระเบียบกําหนด 
เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,469,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ของกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 186,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 2409 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการจัดประชุมราชการ   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการ  รวมถึงการประชุมราชการ 

ทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณี

ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ

ที่จําเปน เปนตน สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง

ไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับ

การจัดประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่ประชุม  

เปนตน ไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  แตไมเกินอัตราของกระทรวง

การคลังที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 

คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมา โดยวิธีการซื้อ การยืม การเชา

หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล ตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ที่จําเปน

ในการเดินทางไปราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสํานักงาน จํานวน

880,000 บาท   

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
 เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ 

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ  

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เชน วัสดุ เครื่องมือชาง สําหรับใชใน

การผลิตและซอมแซมกายอุปกรณสําหรับคนพิการ ฯลฯ 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม

153,250 บาท 

153,250 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท
เพื่อใช้สําหรับกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม
- คุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับลาสุด

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 5,520 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จําานวน 1 เครื่องๆ ละ
5,520 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด เพื่อใช้สําหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มีคุณลักษณะดังนี้

1) กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ความเร็วรอบไมนอยกวา 5,500 รอบตอนาที

2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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2.เลื่อยฉลุไฟฟ้า จํานวน 9,760 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,760 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หาซื้อได้ตาม
ราคาในท้องตลาด เพื่อใช้สําหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มีคุณลักษณะดังนี้

1) กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 650 วัตต์
2) ความเร็วช่วงชักไม่น้อยกว่า 500 ครั้ง/นาที
3) สามารถตัดไม้และโลหะได้
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

3.สว่านไขควงกระแทกไร้สาย จํานวน 13,750 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสว่านไขควงกระแทกไร้สาย จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
13,750 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด เพื่อใช้สําหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

มีคุณลักษณะดังนี้

1) แรงดันไฟไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 400 รอบตอนาที

2) สามารถเจาะอิฐ เหล็กและไม้ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 มม.
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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4.เครื่องเป่าลมร้อน จํานวน 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมร้อน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
5,100 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด เพื่อใชสําหรับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ

มีคุณลักษณะดังนี้

1) กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ แรงดันไฟไม่น้อยกว่า 220 โวลต

2) ปรับความร้อนได้ 3 ระดับ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

5.เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 54,320 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์
มีกําลังแรงดันไฟไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ความถี่ 50 Hz 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,320  บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,986,400 บาท
งบบุคลากร รวม 14,789,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,789,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,043,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการของกองสวัสดิการสังคม
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 93,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ดังนี้
1.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการกองสวัสดิการสังคม

2.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.)
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านการพยาบาล

ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นของกองสวัสดิการสังคม

3. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.พ.)
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา (ก.จ.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง 
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นของกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
1.เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ของกองสวัสดิการสังคม
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
2.เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะดานการพยาบาล 

ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง

ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 

ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ 

และพนักงานสวนทองถิ่นของกองสวัสดิการสังคม

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,813,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้าง ทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 -

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 736,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138     

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 21,197,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

จํานวน 600,000 บาท
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดมวง

จํานวน 500,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม       4,591,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่าเก็บขยะ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่าเก็บขยะ
และทําความสะอาด เช่น พรม ผ้าม่าน และอื่นๆ เปนต้น
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
- สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000  บาท
- สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  35,000  บาท

2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่มือ/หนังสือ จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสาร/เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ 
บันทึกต่างๆ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  54,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  15,000  บาท
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3.ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดทําใบอนุโมทนาบัตร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ สารคดี นิทรรศการ และจ้างอัดรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและอื่นๆ 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม 

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  120,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  22,000  บาท

4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดฌาปนกิจศพของผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม 

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  10,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  3,000  บาท
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5.ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก จ้างเหมาทําความ
สะอาด จ้างซักรีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ การจ้างเหมาตกแต่งสวน 
การจ้างเหมาประกอบอาหาร การจ้าง เหมาอื่น ๆ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม 

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  100,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  250,000  บาท

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่ราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
สถานที่ราชการ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม 
(สถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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7.ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 104,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าที่ดินของสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม 

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง
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2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและ เกี่ยวข้องกับการจัด 

ประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น 
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนด

ใหสวนราชการ

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม 

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  100,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  25,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น)

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา โดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค 

หรือได้รับความช่วย เหลือจากรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

และขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม 

ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  50,000  บาท

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  33,000  บาท

396



02. 20,000 บาทโครงการวันลอยกระทง จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้รับ
บริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอกตามประเพณีนิยมใน
วันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการเกิด ความสุขใจ ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้ 
บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป 

พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

หน้า 756  ลําดับที่ 20

ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
(สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)
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03.โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอกตามประเพณีนิยม
ในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุขใจ ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้

บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่น ๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

หนา 757  ลําดับที่ 21

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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04.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการ สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
ตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุขใจ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับ
บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ ลฯ และอื่น ๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนา

สังคม หนา 757  ลําดับที่ 22

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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05. 100,000 บาทโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 

หนา 757  ลําดับที่ 23

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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06. 30,000 บาทโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 

หนา 758  ลําดับที่ 24

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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07. 60,000 บาทโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และ
ภายนอกได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ช่วยเหลือ
ตนเองได้ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการชะลอความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในผู้รับบริการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
จํานวน 1 ครั้งต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จําเปนในการฝึกอบรม

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 

หนา 758  ลําดับที่ 25

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)
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08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (โครงการเพิ่มศักยภาพ 

บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง) ในการฝึกอบรม 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์  
และบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เปนการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในตําแหน่งต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม หน้า  207  ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)  
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09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 

สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ 

บุคลากรสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง) ในการฝกอบรม 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานสงเคราะหบานธรรมปกรณ 

และบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เปนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

ใหเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถในตําแหนงตางๆ โดยมีคาใชจาย

สรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ 

เครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนาสังคม หนา  209  ลําดับที่  2

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)  

10.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณี-จัดงานวัน
ลอยกระทง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญ
และประเพณีจัดงานวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้สูง อายุในสถานสงเคราะห์ฯ 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 

หนา 759  ลําดับที่ 27

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)  

404



11.โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

หนา 759  ลําดับที่ 28

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)

12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯได้มีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนา

สังคม หนา 759  ลําดับที่ 29

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)
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13. 100,000 บาทโครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ จํานวน 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสุขภาวะ
เพื่อผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและ
ทัศนศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนา 

สังคม หนา 760  ลําดับที่ 31

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)

14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการ 
ปฏิบัติธรรมมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนา 

สังคม หนา 760  ลําดับที่ 32

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)
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15. 50,000 บาทโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ                                          จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

เพื่อใหผูรับการบริการในสถานสงเคราะหและภายนอกไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพรางกายและจิตใจใหชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวัน

เปนการชะลอความพิการที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูรับบริการ โดยจัดอบรม

ใหความรูแกผูรับบริการ จํานวน 1 ครั้งตอป โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม 

หนา 760  ลําดับที่ 30

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

(สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)
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16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม
หน้า 751  ลําดับที่ 11

ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

17.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ

และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการนวดบําบัด ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9  
พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม หน้า  5 ลําดับที่  15

ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

408



18.โครงการการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการช่วยเหลือประชาชน 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  7  
พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม  หน้า 13  ลําดับที่  1     
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์
เครื่องชวยสําหรับคนพิการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนา

สังคม หนา 750  ลําดับที่ 10

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน       1,410,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใชงาน

ได้ตามปกติ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

จํานวน  890,000  บาท 
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดมวง

จํานวน  520,200 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 13,978,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  200,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  150,000 บาท 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  100,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  30,000 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,611,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  1,095,200  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  516,100 บาท 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  100,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  40,000 บาท 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  230,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  110,000 บาท 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฯลฯ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  200,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  150,000 บาท 

วัสดุการเกษตร จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว ฯลฯ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  100,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  40,000 บาท 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 478,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
1.วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผ้า ผ้าถุง ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า และเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 
ตามสภาวะอากาศ สําหรับผู้รับบริการ เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  350,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  128,700 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกขอมูล

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital 
Video Disc, Flas h Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล
 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  200,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  170,000  บาท 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,068,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารสําหรับประกอบการเลี้ยงผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง เช่น ค่าอาหารสด ค่าเชื้อเพลิง 
ค่าส่วนประกอบของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับจัดเลี้ยง
ผู้รับบริการ จํานวน 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ รวมวันละ 80 บาทต่อคน 
เบิกจ่ายตามอัตราผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณวัดม่วง

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  5,672,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  4,396,000  บาท 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  600,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  360,000  บาท 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคานํา้ประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ

หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  300,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  100,000  บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์และค่าบริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ 
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  60,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  30,000  บาท 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  20,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  18,000  บาท 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เปนต้น 
และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่  กองสวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง

จํานวน  23,000  บาท 

-สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

จํานวน  17,000  บาท 
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 15,000,000 บาท 

รวม 15,000,000 บาท

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

01.โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและวัดม่วง

จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 

โพธิ์กลางและวัดม่วง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เล่มที่ 1  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม 
หน้า 758 ลําดับ ที่ 26

ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
(สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 10,126,700 บาท

งบบุคลากร รวม 10,126,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,126,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,084,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 192,600 บาท

1. ค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงข้าราชการ สํานักช่างที่ ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน และเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับ อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการสํานักชาง 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,401,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 280,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิ 

ไดรับเงินประจําตําแหนง ตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักชาง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,644,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,284,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,284,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,906,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักช่าง 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักชาง

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งสนับสนุนใหเกิดโรงเรียน

ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

รวมทั้งสงเสริมสุขภาพอนามัยอยางยั่งยืนใหแกโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

- จัดอบรม สนับสนุนองคความรูการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี 

และการจัดการสิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพใหแกโรงเรียนตนแบบฯ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณสาธิต ถังคัดแยกขยะ 

ปายประชาสัมพันธ ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน

และอุปกรณสาธิตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

- จัดนิทรรศการ เผยแพร รวมทั้งประชาสัมพันธโรงเรียนตนแบบใหแกโรงเรียน

ในจังหวันครราชสีมา ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขาอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

งบดําเนินงาน รวม      1,360,000 บาท   

รวม        1,360,000 บาทคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการ จํานวน 800,000 บาท

ขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน

ในทองถิ่นตนเอง

ขอ (11 ) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

ขอ (12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

ขอ (26) การใชบริการแกเอกชนสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับทบทวน เลมที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนา 1585 ลําดับที่ 5

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ

และคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

- จัดกิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 

- สงเสริมความเขาใจ คัดแยกขยะใหถูกวิธี ตลอดทั้งจัดหาถังขยะที่ถูกตอง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขาอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หนา 1583 ลําดับที่  2

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ    จํานวน 

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

560,000 บาท
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 4,526,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,526,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,526,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,600,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน 
และเงินปรับปรุงตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักชาง 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 422,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ของสํานักชาง

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว  138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 95,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,390,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 48,335,930 บาท

งบบุคลากร รวม 10,909,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,909,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,229,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรา 
ของสํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด,กองสาธารณสุข

เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  886,800  บาท

2.กองสาธารณสุข  จํานวน  1,342,400  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  จํานวน  18,000  บาท 

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 

ดานสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว01 

ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 

เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

และพนักงานส่วนตําบล เรื่องประกาศ กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม 

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,644,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
องค์การบริหารสวนจังหวัด,กองสาธารณสุข 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  
1.สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  8,411,300 บาท

2.กองสาธารณสุข  จํานวน  233,200 บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธ์ิ 

ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนด 
ของข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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งบดําเนินงาน รวม 37,426,230 บาท
รวม 37,426,230 บาทค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ

ปฏิบัติของชุมชน อําเภอประทาย
จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพใหกับประชาชน

ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอประทาย

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 796 ลําดับที่ 46

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

02.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอห้วยแถลง 
ตามรอยพออยูอยางพอเพียง

จํานวน        1,697,630 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน

ตามอําเภอหวยแถลง ตามรอยพออยูอยางพอเพียง โดยมีคาใชจาย

สรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 790 ลําดับที่ 32

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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04.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา

สูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง

จํานวน        1,458,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพใหกับประชาชน 

ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 792 ลําดับที่ 37

ตั้งงบประมาณ ไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

03.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ

ปฏิบัติของชุมชน อําเภอบ้านเหลื่อม
จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพใหกับประชาชน

ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอบานเหลื่อม 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 791 ลําดับที่ 36 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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05.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน อําเภอปากช่อง
จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียงให้กับประชาชน
อําเภอปากช่อง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า  44  ลําดับที่  3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

06.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 1,700,000 บาท

ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอเมืองนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน 

เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 
พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม หน้า  46 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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07.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 1,145,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 

อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณ 

วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 47 ลําดับที่ 8

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

08.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหาร
จัดการชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน         1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน 

ดานการบริหารจัดการชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีคาใชจาย

สรุปพอสังเขป เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหาร คาเชาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 793 ลําดับที่ 40

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพครูแกนนําในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม

คาอาหารไมครบมื้อ คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากรคาจางทําคูมือ

คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข  หนาที่ 72 ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข

09.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 TO BE NUMBER ONE

จํานวน       1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหารไมครบมื้อ คาอาหารครบมื้อ คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร 

ปายไวนิลโครงการ คาจางทําคูมือ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10  

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 59-61  ลําดับที่ 9

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข
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11.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปองกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คาอาหาร 

ไมครบมื้อ คาสื่อประชาสัมพันธ ค่าบูธนิทรรศการ คาปายประชาสัมพันธ 

ค่าจ้างทําความสะอาด ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 
พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้าที่ 64 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว ที่กองสาธารณสุข

12.โครงการประกวดกองเชียร์ TO BE NUMBER ONE

ตานยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,080,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดกองเชียร 

TO BE NUMBER ONE ตานยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาสถานที่จัดงาน คาสาธารณูปโภค 

คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาโลหรือถวยรางวัล เงินรางวัล 

สําหรับผูเขารวมแขงขัน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปน 

ในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

คาตอบแทนเจาหนาที่ปฐมพยาบาลและรถพยาบาลประจําสนามแขงขัน 

คาอาหารไมครบมื้อ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หนาที่ 71 ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสาธารณสุข
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13.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จํานวน        3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพเสริม โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเกษตร หนา 15 ลําดับที่ 2 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

14.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและหรือสัตว์เศรษฐกิจ จํานวน 200,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว

พื้นบานและหรือสัตวเศรษฐกิจ โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเกษตร หนา 739 ลําดับที่  3 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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15.โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานถนน 

เดิ่น ศิลป กิน เที่ยว โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายในการประกวดหรือการแขงขัน คาจัดนิทรรศการ

คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 22 ลําดับที่ 15 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

16.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง จํานวน 1,500,000 บาท 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 4 ลําดับที่ 1   

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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17. จํานวน 2,500,000 บาทโครงการสรางคน สรางงาน สรางโคราช

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางคน สรางงาน

สรางโคราช โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

ในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 14 ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

18.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพเสริม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม หนา 35 ลําดับที่ 4 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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20.โครงการจัดงาน "โคราชดีเจ่น ดอกเด่” จํานวน        1,355,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน

“โคราชดีเจน ดอกเด” โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจาย

ในการประกวดหรือการแขงขันคาจัดนิทรรศการ คาใชจายในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 54  ลําดับที่ 17

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

19.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Startups) จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

ผูประกอบการใหม (Startups) โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม  หนา 18 ลําดับที่ 5 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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21.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพเสริม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 53  ลําดับที่  16

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

22.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง จํานวน         1,700,000 บาท

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 7 ลําดับที่  5 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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23.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 51  ลําดับที่ 14 

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

24.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง จํานวน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแกงสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 6 ลําดับที่ 2  

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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26.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพเสริม อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 33 ลําดับที่ 22  

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

25.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเทพารักษ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 7 ลําดับที่ 4  

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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27. 300,000 บาทโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม

สถาบันครอบครัวอบอุน โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 

คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนในการฝกอบรม

เปนไปตาม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 50 ลําดับที่ 13

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

28.โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป จํานวน 300,000 บาท

เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได้

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพสตรี

และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได โดยมีคาใชจายสรุป

พอสังเขป เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 49 ลําดับที่ 12  

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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29. จํานวน 1,600,000 บาทโครงการจัดงาน “เดิ่นของดี โคราช”

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน

“เดิ่นของดี โคราช” โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาใชจาย 

ในการประกวดหรือการแขงขัน คาจัดนิทรรศการ คาใชจายในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม หนา 15 ลําดับที่  2

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม

30.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

ในพื้นที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอสังเขป 

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน

และอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม 

เปนไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10  

พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม  หนา 70  ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่ กองสวัสดิการสังคม
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31. โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City)    จํานวน         800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean City) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

 ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดกิจกรรมรณรงค์ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
และขนของเสียอันตรายไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หนา 1589 ลําดับที่ 5

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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32.โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและ
ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

จํานวน        1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดอบรม/รณรงค/สงเสริม/

สนับสนุน/ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจกรรมการแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ

การอนุรักษแมนํ้าลําคลอง ฯลฯ มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ 

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม 

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่ แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับทบทวน เลมที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หนา 1587 ลําดับที่ 3

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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33.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หน้า 1586 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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34.โครงการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ 
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก
เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน 

ทองถิ่นทุกระดับ

จํานวน 800,000   บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึก 

ตระหนักถึงปัญหาของมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และของเกษตรกรในการใช้สารเคมีตกค้างทางการเกษตร
ที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัยรวมทั้งการเฝ้า ระวังด้านสุขภาพ
อนามัยของชุมชนจากสาร เคมีทางการเกษตร 
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
ในการเฝ้าระวังป้องกันหรือการแก้ไขปัญหามลพิษและ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเปนระบบ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หน้า 1587 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 21,202,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,196,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,997,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง 
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับเงิน 
ประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม
ประเพณี วันสําคัญต่างๆ ของอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน
สืบทอดอนุรักษ์งานวัฒนธรรมประเพณี วันสําคัญต่างๆ 
ของอําเภอในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  
หน้า 82 ลําดับที่ 27 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 19,005,600 บาท 

รวม 19,005,600 บาท
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2.โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ 

ของท้าวสุรนารี โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 84 ลําดับที่ 12

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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3.โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเข่าคํ่าของดีเมืองสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน"

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีกินเข่าคํ่า

ของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูงเนิน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 

เช่น ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาจัดหาเวทีกลาง ค่าจัดหาเครื่องเสียง ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
หน้า 85 ลําดับที่ 13 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 165,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 80 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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5.โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 81 ลําดับที่ 8 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ 
ในโครงการค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 82 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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7.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี อําเภอแก้งสนามนาง ประจําปี 2565

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อําเภอแก้งสนามนาง 
ประจําปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 83 ลําดับที่ 10 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8.โครงการงานประเพณีบวงสรวงคุณย่าโม อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีบวงสรวง คุณย่าโม 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2565 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน้า 87 ลําดับที่ 15 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 11,663,040 บาท
งบบุคลากร รวม 4,163,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,163,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,070,980 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง 
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามปี และถือจ่ายตามคําสั่งเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนประจําปี ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ   จํานวน  42,600   บาท 

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด ของข้าราชการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 990,840 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,620 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   จํานวน  40,620   บาท 

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม 7,500,000 บาท 

 รวม 7,500,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01. จํานวน 1,000,000 บาทโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
เทศกาลเที่ยวพิมาย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างเหมาจัด งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า 1424 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

457



02.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรมศิลปะนานาชาติ
"Thailand Biennale,korat 2020"

จํานวน         1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรมศิลปะนานาชาติ  
“Thailand Biennale,korat 2020”  
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 3 พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า 325 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรมโคราชจีโอพาร์ค      จํานวน     1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรม โคราชจีโอพารค 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า   74   ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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04.โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง จํานวน         1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า  76  ลําดับที่   3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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05.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน"                 จํานวน         500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” 

โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม ตางๆ

ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า  78  ลําดับที่  5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT)        จํานวน        2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศิลปะ
และ อาหารโคราช (Art and food KORAT) 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า  77  ลําดับที่  4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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07.โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน "โคราชมหานครแห่ง
บรรพชีวินของโลก" (Korat Young Ambassador)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ของเยาวชน “โคราช มหานครแหงบรรพชีวินของโลก” 
(Korat Young Ambassador) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา

เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว. 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 8 พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
หน้า  79  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 114,313,940 บาท

งบบุคลากร รวม 19,953,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,953,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,976,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับปรุง 
ตําแหนง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 293,000 บาท

1. ค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ   

จํานวน

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการช่าง 
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
และเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
เปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ 

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการสํานักชาง 

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,188,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 428,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักชาง

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 62,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2552 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง วันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

งบดําเนินงาน รวม 92,400,000 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
จํานวน

700,000 บาท
700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของสํานักช่าง 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ค่าจ้างเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

เชน คาจางนายชางสํารวจหัวหนา คาจางชางสํารวจ 

คาจางผูชวยนายชางสํารวจ คาจางคนงาน และคาจางเหมารถ

เปนไปตาม 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ 2563 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 1569 ลําดับที่ 13 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายจางเหมาบุคคลภายนอกใหทําการอยางใด

อยางหนึ่ง เชน จางเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จางซักรีด 

จางเหมาขนยายสิ่งของตาง ๆ การจางเก็บขยะมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญา ถางปา การจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ  

ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบแปลนก่อสร้างหรือซ่อมแซม
งานประเภทต่างๆ รวมทั้งรายการและเอกสารประกอบแบบแปลน

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง วันที่ 9 ธันวาคม 2559  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ 2563 

 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางที่ปรึกษาสํารวจจัดเก็บขอมูล

พรอมนําขอมูลมาปรับแกในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

ใหเปนขอมูลปจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ 

ตารางขอมูล แผนภูมิ แผนภาพ และอื่น ๆ

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง วันที่ 9 ธันวาคม 2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

หนา 135-136 ลําดับที่ 3

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผังเมืองรวม 

หรือปรับปรุงผังเมืองรวมในขั้นตอนกระบวนการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 60-61 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางผังเมืองรวม 

หรือปรับปรุงผังเมืองรวม ว่าด้วยขั้นตอนการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หน้า 163 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,100,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม 

ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลัง

ที่กําหนดใหสวนราชการ

เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่/จัดกิจกรรม อันเกิดจากงานรัฐพิธี

พิธีการทางศาสนา/การเตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยว 

เนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และ พระบรมวงศานุวงศ เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ 
จัดกิจกรรมอันเกิดจาก งานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทาง ศาสนา 
ประเพณีต่าง ๆ ที่ทาง ราชการกําหนด และการเตรียมการ
ระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยว เนื่อง กับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์และโครงการ/ 
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด หรือนโยบายเร่งด่วน
ของท้องถิ่นที่ สามารถดําเนินการเองได้หรือม ิอาจดําเนินการได้เอง 
เช่น การจ้าง ทําของ การเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เปนต้น
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนาที่ทองถิ่น 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สํานักช่าง
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ด้านช่าง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ด้านช่าง มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผัง
เมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา และ
รองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและรองรับภารกิจ

การถายโอนงานดานผังเมืองช่าง มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

หน้า 1565 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,600,000 บาท

1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  
เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุด
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.งานซ่อมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น) 
เพื่อจายเปน คาใชจายในงานซอมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถายโอน 

(ทางหลวงทองถิ่น) ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา และสิ่งกอสรางสวนควบในสายทาง รวมทั้ง 

ถนนสายทาง สะพาน และทอเหลี่ยมที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 

ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อการเสด็จประกอบ 

พระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

เพื่อการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการหรือเพื่อแกปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน เชน การซอมปะผิวจราจร 

การเสริมผิวจราจร การซอมเสริมความแข็งแรงของโครงสรางทาง

การบูรณะซอมสรางทาง การซอมที่เกิดจากภัยพิบัติฉุกเฉิน ฯลฯ
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3.ค่าซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน และติดตั้งป้ายชื่อสายทาง

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน

และติดตั้งป้ายชื่อสายทางในความรับผิดชอบของ อบจ. 
เช่น ติดตั้งหรือซอมแซม ป้ายสายทาง,หลักนําโค้ง,หลักกิโลเมตร,
งานตีเส้นจราจร เครื่องหมายสัญญาณ และอื่น ๆ รวมทั้งงานทาง
ที่เกี่ยวกับการอํานวยความปลอดภัยทางถนน

เช่น งานถางป่า ตัดหญ้า เปนต้น

4.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ       
เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถยนต์ทุกประเภท 
เครื่องจักรกลขนาดต่าง ๆ และ รถตัดหญ้าของส่วนกลาง/อําเภอ 
เพื่อให้อยู่ในสภาพของการใช้งานตามปกติ

5.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน/อาคารบ้านพัก

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ปฏิบัติงาน/อาคารปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด/อาคารบ้านพัก/
อาคารบ้านพัก ศูนยประสานงานประจําอําเภอ ฯ /
อาคารบ้านพักโรงเรียนในสังกัด และอาคารต่างๆ ที่เปนทรัพย์สิน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว254  ลงวันที่ 15  มกราคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 29,600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
เปนไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า

เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับ

ตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ

 เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน        9,000,000 บาท

1.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทหินต่าง ๆ 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุบํารุงทาง ประเภทหินคลุก หินฝุน 

หินเกล็ดหินเบอรขนาดตางๆ ที่ใชสําหรับงานบูรณะ 

งานซอมบํารุงรักษาทางที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งทางและถนนตาง ๆ 

ที่มอบหมายใหทําการซอมบูรณะหรือซซอมบํารุงรักษา

2.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทงานยางแอสฟัลท์ติก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุบํารุงทางประเภทยางแอสฟลทติก

ชนิดตาง ๆ รวมทั้งยางแอสฟลทที่มีการปรับคุณภาพหรือคุณลักษณะ 

เชน แอสฟลทติกคอนกรีต พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

พาราแอสฟลท ฯลฯ ที่ใชสําหรับงานบูรณะ งานปรับปรุง 

งานซอมบํารุงรักษาทางผิวจราจรลาดยางที่อยูในความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทางและถนนตาง ๆ 

ที่มอบหมายใหทําการซอมบูรณะหรือ ปรับปรุงหรือซอมบํารุงรักษา
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3.วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู เหล็ก เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนนํ้าและอุปกรณ์ประปา

ทอตาง ๆ ทอนาํบาดาล ฯลฯ

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน       5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน

คีมล็อค ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง มาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้าํมันเบรก น๊อตและสกรู

สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต

(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน 

ใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัด นิรภัย ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง
 ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

เปนไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000  บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว 
เครื่องดัก แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์ 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้อง กันแก๊สพิษ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย 

ชุดฝกโขนละคร ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน        1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (DisKette, Floppy Disk, Removable Disk ฯลฯ

3.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ 
เชน หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 

เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 5,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ดังนี้
1.วัสดุงานเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย  
    1. วัสดุคงทน เช่น หัวเชื่อมแก๊ส สายแก๊ส ฯลฯ
    2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อม แว่นตา กระดาษทราย ฯลฯ
2.วัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี 
รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณีต่างๆ ที่ทางราชการกําหนด 
และ การเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวกับการรับเสด็จ 
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์และ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญ ของรัฐบาล กระทรวง กรม 
จังหวัด ดังนี้     

1. วัสดุสิ้นเปลือง เชน ธงชาติ ธงตรา สัญลักษณ พานพุมเงิน-พุมทอง ฯลฯ

3.วัสดุงานช่างเครื่องกล 
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานช่างเครื่องกล ดังนี้

1. วัสดุคงทน เชน ประแจปากตาย ชุดตะไบ ประแจบล็อกหก เหลี่ยม ฯลฯ
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4.วัสดุอุปกรณความปลอดภัย  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณความปลอดภัย ดังนี้

    1. วัสดุคงทน เชน หมวกนิรภัย กรวย รองเทา ฯลฯ 

    2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถุงมือผา ถุงมือหนัง เทปกั้น เขต ขาว/แดง ฯลฯ

5.วัสดุเครื่องมือภาคสนาม  
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องมือภาคสนาม ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ชุดไขควง ชุดคีม ชุดเหล็กส่ง เหล็กนําศูนย ฯลฯ

6.วัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล  
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล ดังนี้ 
    1. วัสดุคงทน เช่น Submersible Pump 1 hp ท่อ PVC 

ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อองศา ฯลฯ 

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันเกลียว เทปพันสายไฟ เทปละลาย
ตะปูเกลียว เชือกมะนิลา สายไฟ กาวทาท่อ ฯลฯ 

เปนไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เพื่อจ่ายเปน
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน
จํานวน 17 ตัว ๆละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
2. เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ 

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  ขนาด 120 บาร์  
จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,960,940 บาท
รวม 1,960,940 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน จํานวน 45,500 บาท
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เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) ความเร็ว 30 แผนตอนาที     จํานวน        250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 250,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน inverter ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 197,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน INVERTER 
ขนาด 48,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 65,900 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ระบบ INVERTER  ขนาด 12,000 BTU  จํานวน 1 เครื่อง ๆ 

ละ 19,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ระบบ INVERTER ขนาด 18,000 BTU 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,600 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 159,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ระบบ INVERTER  ขนาด 24,000 BTU 

จํานวน 4 เครื่อง ๆ  ละ 39,800 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นขนาด 56,000 บีทียู จํานวน 115,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 
ขนาด 56,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,800 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องเป่าลม 600 วัตต์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องเป่าลม  ขนาด 600 W. 
จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ  3,500 บาท   
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กปฏิบัติการ  4 ฟุต  

จํานวน 17  ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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โต๊ะปฏิบัติงาน 5 ฟุต จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กปฏิบัติการ  5 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 9,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยกสูงระบบไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรถยกสูงระบบไฟฟา ขนาด 1.5 ตัน 

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 225,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

รถยกสูงระบบมือโยก ขนาด 1 ตัน จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรถยกสูงแบบมือโยก ขนาด 1 ตัน 

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 58,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องควบคุมลําโพง 2 input 4 output จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องควบคุมลําโพง 2 input 4 output 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 119,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED SMART TV 

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 19,900 บาท 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 53,500 บาท

์ 

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัวๆ  ละ 26,750 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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เลื่อยยนต์ ขนาดใบเลื่อย 11.5 นิ้ว จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดใบเลื่อย 11.5 นิ้ว 

จํานวน 5  ตัว ๆ ละ 15,000 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

สว่านบล็อคไร้สาย 1/2 นิ้ว 18 V จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไรสาย 1/2 นิ้ว 18 V. 

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 8,700 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

งานก่อสร้าง รวม 410,246,600 บาท
งบบุคลากร รวม 35,253,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 35,253,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,826,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 

และเงินปรับปรุงตําแหนงตั้งจายตามกรอบอัตรากําลัง 

ของสํานักชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

สว่านไร้สาย ขนาด 18 V จํานวน 26,940 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไรสาย 18 V. 

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 8,980 บาท 

เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 101,300 บาท

1.คาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา 

ตําแหนงขาราชการสํานักการชาง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินและเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทน เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู 

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการสํานักชาง 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น

ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตามที่ระเบียบกําหนด 

ของสํานักชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน        3,933,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจาง

ของสํานักการชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ . 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ

สําหรับการสูรบของลูกจางประจําของสํานักชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 17,761,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางทั่วไปของสํานักชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน       1,554,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของสํานักชาง

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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งบลงทุน รวม 374,993,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 374,993,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสูง 

ตําบลสีสุก - ทางหลวง 2160 เชื่อมบานพะไล ตําบลบึงพะไล 

อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสูง    

ตําบลสีสุก - ทางหลวง 2160 เชื่อมบานพะไล ตําบลบึงพะไล     

อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 3,150 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564            

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 27 ลําดับที่ 12 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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002.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายสถานีสูบนํ้าหาดไทรสูง 

บานหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลบึงสําโรง อําเภอแกงสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดตอตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 

3,000 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 95 ลําดับที่ 20 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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004.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานโนนสะอาด 

หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอ ตําบลบึงพะไล 

อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 470  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 

2,350 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 97 ลําดับที่ 25

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

003.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโมกมัน 

หมูที่ 7 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอบานหนองเตา 

ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนผิวจราจรหินคลุก 

กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

รวมปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 440 ลบ.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 36 ลําดับที่ 31

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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006.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 
เชื่อมบานหนองมวง หมูที่ 5 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ

เชื่อมบานกุดหัวชาง หมูที่ 4 ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 554 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,324 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 38 ลําดับที่ 15

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

005.โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมบดทับแนน 

สายบานหนองปรือ หมูที่ 5 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมโรงเรียนแกงสนามนางพิทยาคม

ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน 

กวาง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวมปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 440 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 96 ลําดับที่ 22

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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008.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานหนองสะแก หมูที่ 5 สายวัดปา ตําบลพันดุง 

อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึง บานบึงออ 

หมูที่ 1 ตําบลบึงออ อําเภอขาม ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,050 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 40 ลําดับที่ 19 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

007.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานโคกแฝก

 เชื่อมตอเขตเทศบาล (ปาสัก) หมูที่ 5 บานโคกแฝก 

ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร  ยาว 805 เมตร           

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร คอนกรีตไมนอยกวา 603.75 ลบ.ม. 

ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด    

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 37 ลําดับที่ 13

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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009.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

สายบานพันดุงพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา ถึง บานหนองกระโดน หมูที่ 5 ตําบลบึงออ 

อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,050 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 39 ลําดับที่ 17 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโนนขาวตาก 

หมูที่ 9 ตําบลเมืองนาท – บานโจด หมูที่ 7 ตําบลหนองหัวฟาน 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 480 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 20 ลําดับที่ 12 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

497



011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร 

 ถึง บานงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6.00 เมตร ยาว 317 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,902 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 25 ลําดับที่ 22 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

012.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดานชาง 

หมูที่ 6 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อม บานเหนือ หมูที่ 1 

ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 75 ลําดับที่ 37

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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013.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือ 

หมูที่ 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมตอเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 46 ลําดับที่ 36

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

014.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนยาง 

หมูที่ 6 ตําบลคูขาด เชื่อมตอ บานไร ตําบลโนนทองหลาง 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนหินคลุก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 98 ลําดับที่ 42 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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015.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานบุงตะครอง ตําบลขามสมบูรณ ไปเชื่อมบานโนนคูณพัฒนา 

ตําบลเทพาลัย) บานบุงตะครอง หมูที่ 8 ตําบลขามสมบูรณ 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน     1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

ยาว 509 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

2,036 ตารางเมตร ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 100 ลําดับที่ 80

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

016.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเสี่ยว 

หมูที่ 9 ตําบลคูขาด เชื่อมตอระหวางบานหนองพรานปาน 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 76 ลําดับที่ 51 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

500



017.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสามัคคี 

หมูที่ 8 ตําบลโนนเต็ง ไปบานโกรกตะไกร (ตําบลเมืองคง) 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร

ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,120 ตารางเมตร 

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 77 ลําดับที่ 52

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

018.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสี่เหลี่ยม 

ตําบลดอนใหญ เชื่อมบานโคกพงาด ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 

ขางละ 0.30 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 58 ลําดับที่ 386 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

501



019.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโกรกตะไก 

หมูที่ 13 ตําบลเมืองคง เชื่อม กับบานโจด ตําบลหนองหัวฟาน 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร 

ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 

1,120 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 78 ลําดับที่ 53 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

020.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนองหญาขาว หมูที่ 9 

สายจากลานธรรม ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื่อมเขต 

ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 715  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

453  ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดบดเกลี่ยบดทับแนนใหเรียบรอย 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 65 ลําดับที่ 39

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

502



021.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนกลาง หมูที่ 3 

ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง สายจากบานดอนกลาง - เขตตําบล

โนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 578  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

453  ลูกบาศกเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 99 ลําดับที่ 61

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

022.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนกรูด หมูที่ 1 

ตําบลแชะ เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00เมตร 

ยาว 873 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

654.75 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 21 ลําดับที่ 68

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

503



023.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองมะคา (สายดง) 

หมูที่ 9 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เชื่อม หมูที่ 11 บานดะแลง 

ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 873 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
654.75 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 27 ลําดับที่ 80

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

024.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูที่ 2 

ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะแลง หมูที่ 2 ตําบลทุงอรุณ 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร

 ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 3,000  ตาราง เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 72 ลําดับที่ 116

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

504



025.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนนกลาง 

หมูที่ 8 ตําบลแชะ เชื่อม เขตเทศบาลตําบลแชะ หมูที่ 4 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 157 ลําดับที่ 77

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

026.โครงการซอมสรางถนนหินคลุก สายหนองโก บานโคกกรวด 

หมูที่ 8 ตําบลเฉลียง เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 

ยาว 1,021 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

4,084 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 58 ลําดับที่ 66

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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027.โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองสงนําชลประทาน หมูที่ 6 

บานเฉลียงทุง ตําบลเฉลียง เชื่อมตอเขตติดตอ ตําบลบานใหม 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

2,250 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 58 ลําดับที่ 67

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

028.โครงการซอมสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลองลําแชะ  

จากสะพานทากลาง บานเฉลียงใหญ หมูที่ 1 ตําบลเฉลียง  

เชื่อมตอเขตติดตอ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร 

ยาว 1,167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

4,084.50 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 58 ลําดับที่ 68

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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029.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดินแดง 

หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อม บานหนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,780 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 66 ลําดับที่ 105

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

030.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

บานตาเงิน หมูที่ 1 ตําบลศรีละกอ เชื่อม บานสีสุก หมูที่ 1 

ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,727 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 12,089 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 86 ลําดับที่ 130

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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031.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายพุทธวณสถานจาก 

บานโคกวังวน หมูที่ 4 ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

เชื่อม บานงิ้ว หมูที่ 6 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 

ขนาดความกวาง 6.00 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 598 ลบ.ม. 

พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 39 ลําดับที่ 153

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

032.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองจอก             จํานวน 

จากบานโสง หมูที่ 6 ตําบลหนองยาง เชื่อม บานโนนไมแดงเหนือ 

หมูที่ 16 ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 

ขนาดความ กวาง 4.00 เมตร ยาว 945 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 599 ลบ.ม. 

พรอม เกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 40 ลําดับที่ 154 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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034.โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 226 บานกรูด หมูที่ 8 ตําบลชางทอง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 450 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 101 ลําดับที่ 134

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

033.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านรวง หมู่ที่ 3 

ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ 9 
ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 696 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

2,784 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 41 ลําดับที่ 155

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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035.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสงหนองบัว 

หมูที่ 7 ตําบลหนองยาง เชื่อม ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,710 ตร.ม. 

ไหลทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 79 ลําดับที่ 75

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

036.โครงการ ถนน (อบจ.นม.17210) บานขุนละคร - บานหนองออ 

อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 

ขนาด กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 1,120  เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,960 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 73-74 ลําดับที่ 131

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

510



037.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเพชร 

หมูที่ 4 ตําบลโนนรัง-บานโนนซาด หมูที่ 18 ตําบลทาลาด 

อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 43 ลําดับที่ 160

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

038.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 

2223 บานภูดินทอง หมูที่ 15 ตําบลโนนรัง-บานพันธเจริญ 

หมูที่ 12 ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 49 ลําดับที่ 161

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

511



039.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเสาเดียวใหมพัฒนา 

หมูที่ 10 ตําบลทาอาง บริเวณถนนชวงนา นางเสงี่ยม กวนกระโทก - ถนนเสนรอบเมือง 

เชื่อม บานหนองโสมง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 968 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,840 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 98 ลําดับที่ 153

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

040.โครงการกอสรางถนนหินคลุก การเกษตรสายโปรงตาลอง 

บานบุ หมูที่ 10 ตําบลพลับพลา (นม.ถ 59-082 เชื่อมถนนทางหลวง 

หมายเลข 24) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 12 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 

พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 101 ลําดับที่ 160

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

512



042.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกพลวงบน 
หมู่ที่ 12 ตําบลละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโคกลอย 
หมู่ที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 92 ลําดับที่ 142

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

041.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานตุกปุก บานดอนไพล

หมูที่ 8 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย เชื่อม ตําบลหนองไมไผ 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,065 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 

พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 102 ลําดับที่ 176 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

513



043.โครงการซอมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (AC) 

สายจากบานบึงพระ หมูที่ 7 ผานบานหนองแปลน หมูที่ 11 

ถึง บานบึงไทย หมูที่ 8 ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย 

เชื่อม บานโกรกหวา หมูที่ 11 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.64-003)

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก คอนกรีต (AC) 

กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,850 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 104 ลําดับที่ 178

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

044.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายกั้นเขต บานโนนเพชร 

หมูที่ 6 ตําบลทาเยี่ยม เชื่อม ตําบลละลมใหมพัฒนา 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 เมตร ยาว 525 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา 3,150 ตารางเมตร 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 107 ลําดับที่ 172

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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045.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกา หมูที่ 1 

ตําบลบานเกา เชื่อม บานพันชนะ หมูที่ 1 ตําบลพันชนะ 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 627 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

3,135 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 126 ลําดับที่ 611

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

046.โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายดานขุนทด - สูงเนิน 

บานมอสูง ตําบลตะเคียน เชื่อมบานหนองสาร หมูที่ 1 

ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 487 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย กวา 2,922 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 80 ลําดับที่ 78

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

515



047.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุดนางทอหูก หมูที่ 5 

ตําบลหินดาด เชื่อมบานปารังงาม ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 เมตร ยาว 462 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 431  ลบ.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 65 ลําดับที่ 88

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

048.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกุดโดก ตําบลบานเกา  

เชื่อมบานหนองพังโพด ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 434 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอันแน่น 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 81 ลําดับที่ 96

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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049.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานดอนตะหนินใหญ หมูที่ 5 ตําบลสระจรเข เชื่อมตอ 

บานดอนกลอย ตําบลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 680,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,122 ตารางเมตร ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 105 ลําดับที่ 198

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

050.โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก สายบานหลุง หมูที่ 10 

ตําบลบานแปรง เชื่อมกับบานกระชาว ตําบลกุดพิมาน 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

434 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนนตาม 

แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 82 ลําดับที่ 103

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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051.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปรงใหมพัฒนา 

หมูที่ 4 ตําบลบานแปรง เชื่อมกับตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       2,080,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 3,480 ตารางเมตร 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 106 ลําดับที่ 200

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

052.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนเต็ง หมูที่ 2  

ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ถึงบานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 431 ลบ.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 122 ลําดับที่ 201

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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053.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน อบต.เทียม 

ถึงสามแยก บานหัวนา หมูที่ 8 ตําบลหนองไทร 

เชื่อม บานสระสมบูรณ หมูที่ 13 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 107 ลําดับที่ 202

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

054.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหัวสระ หมูที่ 4 

ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6.00  เมตร ยาว 370 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 43 ลําดับที่ 268

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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055.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานเทพนิมิตร หมูที่ 3 

ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานใหมชัยพฤกษ 

ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 915 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 87 ลําดับที่ 253

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

056.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบานวังมวงสามัคคี หมูที่ 7 

ตําบลวังยายทอง - บานทํานบเทวดา หมูที่ 5 ตําบลสํานักตะครอ 

อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 940,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 108 ลําดับที่ 207

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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057.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายเจิม  ศิริรวง บานนายมานะ เขียนแกว ตอจากเดิม 

บานมะคาคุก หมูที่ 1 (เชื่อมตอ บานหวยทราย หมูที่ 7 

ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา)

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 125 ลําดับที่ 208

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

058.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหินเงิ้ม 

ตําบลดอนยาวใหญ เชื่อมบานหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง 

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,490 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 138 ลําดับที่ 234

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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059.โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล หมูที่ 3 

บานโกรกตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 บานดอนวัว 

ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 873,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 290  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,450  ตารางเมตร พรอมไหลดิน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 100 ลําดับที่ 171

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

060.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หนาโรงเรียนบานตะเภาหนุน ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 

เชื่อม บานโนนตะโก ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 290 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 133 ลําดับที่ 223

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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061.โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนยาวนอย หมูที่ 6 

ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 163  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา

815 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุก 2 ดาน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 104 ลําดับที่ 179

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

062.โครงการกอสรางถนน คสล.บานนายมานะ บานแก หมูที่ 3  

ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

815 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุก 2 ดาน 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 105 ลําดับที่ 181

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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063.โครงการถนน (อบจ.นม.09202) ตลาดโคกสวาย - บาน

หนองหอย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       3,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,000 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 149 ลําดับที่ 62

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

064.โครงการถนน (อบจ.นม.09304) บานมะคา - บานโตนด 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

ยาว 380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,660 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 152 ลําดับที่ 64

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

524



065.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนํ้าใส 

หมูที่ 5 ตําบลบานวัง เชื่อมบานคูเมือง หมูที่ 3 ตําบลบัลลังก 

อําเภอโนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 59 ลําดับที่ 417

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

066.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง

หนองแหวน หมูที่ 6 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย - บานใหม 

หมูที่ 12 ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 850 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หนา 83 ลําดับที่ 165

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

525



067.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนมิตรภาพ 

บานศรีสุข หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไปทางโรงเรียนศรีสุขคุรุราษฎรสามัคคี 

เชื่อมเขตเทศบาลตําบลโนนสูง บานเพิก ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 970,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,625 ตารางเมตร พรอมไหลทาง 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 90 ลําดับที่ 151

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

068.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมดอนเปลา 

หมูที่ 15 ตําบลใหม เชื่อมตอบานดอนชมพู หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 92 ลําดับที่ 156

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

526



069.โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลียบเหมืองมาบจาน 

(บานขาม หมูที่ 9 - บานโตนด หมูที่ 6) ตําบลโตนด เชื่อมตอเขต 

บานโนนกระถิน หมูที่ 6 ตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 180  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 900 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 93 ลําดับที่ 159

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

070.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบานจันดุม หมูที่ 6 

ตําบลใหม เชื่อมตอ บานบิง หมูที่ 5 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,010,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,750 ตร.ม . 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 92 ลําดับที่ 157

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

527



071.โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานสําโรงกระจาย หมูที่ 3 

ตําบลบิง เชื่อมบานดอนชมพูพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลดอนชมพู 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 980,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. 

พรอมไหลทาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 112 ลําดับที่ 194

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

072.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 
ตําบลใหม เชื่อมเขตเทศบาลตําบลโนนสูง บานโนนหมัน 

ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840  ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 91 ลําดับที่ 153 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

528



073.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานใหมกลอ 

ตําบลใหม (จากถนนสี่แยกหลังโรงเรียนบานใหม) เชื่อม บานหนองตะครอง 

หมูที่ 4 ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 890,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,528 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 151 ลําดับที่ 260

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

074.โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนางประนอม 

บานหนองเครือชุด หมูที่ 7 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง เชื่อม 

บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 

หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย 1,750 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 115 ลําดับที่ 474

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

529



075.โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานจันอัด 

หมูที่ 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บานโนนตากลาง (จุดที่ 2) หมูที่ 8 

ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง 0.50  เมตร 

2 ขาง หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,820 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 92 ลําดับที่ 158

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

076.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน

โนนกระถิน หมูที่ 10 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง เชื่อม บานหนุก 

หมูที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร

 ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 880 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 149 ลําดับที่ 256

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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077.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองพลอง 

หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง เชื่อม บานนามาบ หมูที่ 5 ตําบล

ขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร 

ยาว 215 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท

 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 150 ลําดับที่ 257

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

078.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองกก 

หมูที่ 8 ตําบลพังเทียม ถึงบานตลุกชั่งโค หมูที่ 7 ตําบลหนองหอย 

อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 

ขนาดกวาง 6  เมตร ยาว 1,873 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,749 ลูกบาศกเมตร 

พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 115 ลําดับที่ 368

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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079.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผือ  

หมูที่ 2 ตําบลหนองหวา (บานหนองผือ - เขตบานฝาผนัง หมูที่ 1 

ตําบล เมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา)

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 89 ลําดับที่ 199

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

080.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานขามปอม 

หมูที่ 3 ตําบลบัวลาย - บานโนนเมือง หมูที่ 4 ตําบลโนนจาน 

อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร  

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 88 ลําดับที่ 191

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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081.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานวังโพน หมูที่ 2 

ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานหนองหญาปลอง 

ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 45 ลําดับที่ 282

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

082.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนหัน 

หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานสามเมือง หมูที่ 1 

ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 812,500 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 44 ลําดับที่ 279

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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083.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลุบกุง หมูที่ 10 

ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย - บานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบลขุนทอง 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 67 ลําดับที่ 243

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

084.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองเรือ 

หมูที่ 7 ตําบลเมืองพะไล - บานวังโพน หมูที่ 2 ตําบลบัวลาย 

อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,187,500 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 105 ลําดับที่ 195

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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085.โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบานไร หมูที่ 6 

ตําบลโนน ทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานเกาคอ 

ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ยาว 710 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 61 ลําดับที่ 695

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

086.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานหัวหนอง - บานโนนติ้ว 

(สายเกา) บานสระครก หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ เชื่อม 

ตําบลเสมา ใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเสริมหินคลุก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 575  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 451 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 87 ลําดับที่ 190

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

535



087.โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายทางบานหัวหนอง

 ตําบลบัว ใหญ - บานเสมาใหญ หมูที่ 1 ตําบลเสมาใหญ 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 275 เมตร  

หรือพื้นที่ลาด ยางไมนอยกวา 2,200 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 112 ลําดับที่ 273

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

088.โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 150-02 ดวยแอสฟลติกส 

คอนกรีต (จากเรือนจําบัวใหญ ถึงบานหนองเม็ก ตําบลดานชาง 

เชื่อมตําบลขุนทอง) อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 6.00 เมตร       

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตารางเมตร 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 85 ลําดับที่ 185

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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089.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจากบานโคกกระเบื้อง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขต

เทศบาลตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอย กวา 1,610 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขาง 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 53 ลําดับที่ 294

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

090.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานหนองโจด - 

บานโนนตาลเสี้ยน (คุมนอย) บานหนองโจด หมูที่ 9 ตําบลโคกกระเบื้อง 

เชื่อมเขต ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 945,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 309 เมตร หนา 0.15 เมตร 

มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,545 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขาง 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 54 ลําดับที่ 295

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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091.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนทองหลาง

หมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม เชื่อม บานตะโกนอย 

ตําบลบานปรางค อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม ม. 4)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ลงลูกรังไหลทางสอง ขาง ๆ ละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 51 ลําดับที่ 292

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

092.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยชงโค หมูที่ 1 

 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง 

อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 1)

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ลงลูกรังไหลทางสอง ขางๆ ละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 50 ลําดับที่ 291

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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093.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยชงโค 

หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลชอระกา 

อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 1)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ลงลูกรังไหลทางสองขาง ๆ ละ 0.20 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 48 ลําดับที่ 289

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

094.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวสระพาน 

หมูที่ 8 ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

เชื่อม บานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด จังหวัดขอนแกน

จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมถมไหลทางดินขางละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 140 ลําดับที่ 250

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

539



095.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองลาด 

หมูที่ 6 ตําบลกระทุมราย เชื่อม บานเตยกระโตน หมูที่ 1 

เขตเทศบาลตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต 760 ตารางเมตร 

ลงหินคลุกไหลทาง กวางขาง ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 170 ลําดับที่ 298 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

096.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดหันเตย 

ตําบลประทาย – เชื่อมตอบานธรรมจักร ตําบลตลาดไทร 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอย กวา 800 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 173 ลําดับที่ 304

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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097.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 

ตําบลตะคุ เชื่อมบานพันธสงวน หมูที่ 3 ตําบลธงชัยเหนือ 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       4,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง 

ขนาดกวาง 8.00  เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 118 ลําดับที่ 754 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

098.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 

ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม หมูที่ 6 

ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 119 ลําดับที่ 756

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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099.โครงการถนน (อบจ.นม. 14201) บานงิ้ว - บานหนองโดน 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 360 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,160 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 156 ลําดับที่ 94

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

100.โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางบานหนองศาลา หมูที่ 1 

ตาํบลเกษมทรัพย ถึงบานโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสาํโรง 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 390 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,340 ตาราง เมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม.กําหนด

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 42 ลําดับที่ 208

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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101.โครงการถนน (อบจ.นม.25302) บานบะใหญ - บานโคกสะแกราช 

อําเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,180 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 40 ลําดับที่ 179

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

102.โครงการกอสรางถนนหินคลุกเลียบคลองโนนสําโรง 

หมูที่ 4 - บานโนนสําโรง หมูที่ 3 ตําบลลํานางแกว 

(เขตภูหลวงบานลํา ประโคน ฝงขวา) อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,150  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย กวา 729 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 64 ลําดับที่ 749

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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103.โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บานหนองกระทุม 

หมูที่ 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่ 8 ตําบลสุขเกษม 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 780  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 728 ลูกบาศกเมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 63 ลําดับที่ 728

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

104.โครงการกอสรางถนนลาดยางจากคุมมอหลักหิน 

หมูที่ 5 ตําบลกลางดง เชื่อม ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง

จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 2,310,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 935 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 125 ลําดับที่ 772

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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105.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายทางบานปาไผ - บานหนองกระทุม ตําบลจันทึก เชื่อมตอ 

ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 635 เมตร พรอมตีเสนจราจร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 5,080 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 185 ลําดับที่ 330

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

106.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายทางบานซับไมลม หมูที่ 9 บานสายชนวน ตําบลจันทึก 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตอตําบลลําพญากลาง 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จํานวน       2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 735 เมตร พรอมงานตีเสนจราจร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,410 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 187 ลําดับที่ 333

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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107.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีต 

เดิมหนาบานผูใหญ หมูที่ 14 บานหนองไมแดง ตําบลพญาเย็น เชื่อม 

ตอบานถํ้าเตา หมูที่ 15 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 488,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่ น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 177 ลําดับที่ 313

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

108.โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยสันติสุข - หนองยางเสือ 

หมูที่ 12 บานอางหิน ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตอบานปางหัวชาง ตําบลหนองยางเสือ 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 675 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุก 4,050 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 113 ลําดับที่ 314

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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109.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 

concrete เสนหลังโรงเรียนบานหัวปาง หมูที่ 2 ตําบลพญาเย็น 

อําเภอปากชอง เชื่อมตอบานหัวหมาก หมูที่ 1 ตําบลมวกเหล็ก 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จํานวน       1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Asphaltic concrete กวาง 5.00 เมตร ยาว 520 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 114 ลําดับที่ 317

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

110.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 

concrete บานพรหมประกาศิต หมูที่ 10 ตําบลพญาเย็น เชื่อมตอ 

บานชายเขา หมูที่ 4 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา

จํานวน       2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 877 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

4,385 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 179 ลําดับที่ 318

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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111.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายกลางหมูบาน - สวนดอกไม หมูที่ 10 ตําบลหนองนํ้าแดง 

เชื่อมตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 650 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 184 ลําดับที่ 327

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

112.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย กม.9 

ธนะรัชต - ผานศึก หมูที่ 6 เชื่อมตําบลหมูสี และตําบลพญาเย็น 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 365 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 111 ลําดับที่ 328

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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113.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 20 
บ้านวังมะนาว ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       6,477,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 174 ลําดับที่ 307

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

114.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานทองหลาง หมูที่ 6 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา 

เชื่อม บานสวาย หมูที่ 5 ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00  เมตร 

ยาว 1,130 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,040  ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หนา 116 ลําดับที่ 369

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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115.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหนองกก 

หมูที่ 5 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา เชื่อม บานหนองดุม 

หมูที่ 7 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 15  หรือปริมาตร 

หินคลุกไมนอยกวา 434 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 117 ลําดับที่ 375

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

116.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบาน

ทํานบพัฒนา ใต หมูที่ 12 ตําบลหนองหอย เชื่อม บานมาบคาย 

หมูที่ 6 ตําบลทัพ รั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 686 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 15  หรือปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 435 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอันแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 118 ลําดับที่ 376

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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118.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานตาล หมูที่ 9 

ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บานดอนแซะ หมูที่ 9 ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 950 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 159 ลําดับที่ 288

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

117.โครงการกอสรางถนน คสล. สายสระหนองจิก หมูที่ 2 ตําบล 

สัมฤทธิ์ (เลียบลํานํ้ามูล) อําเภอพิมาย เชื่อม ลําเชิงไกร บานสม

หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง  4.00 เมตร ยาว 270 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  1,080 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 165 ลําดับที่ 300

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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119.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนพุทรา 
หมู่ที่ 6 ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย ถึง บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 166 ลําดับที่ 302

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

120.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 6 
ซ้าย) จากบ้านโนนกระเพรา หมู่ที่ 15 ตําบลดงใหญ่ ถึง บ้านแท่น 
ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,010 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ตาม แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 120 ลําดับที่ 238

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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121.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานทุงพิกุลทอง หมูที่ 10 ตําบลชีวาน – บานคอนเมือง 

หมูที่ 2 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,080 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 121 ลําดับที่ 242

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

122.โครงการกอสรางถนน คสล. (จากถนนพิมาย-ชุมพวง) 

แยกไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคคี หมูที่ 9 ตาํบลโบสถ์ 

อําเภอพิมาย เชื่อม บานสองคอน หมูที่ 16 ตําบลทาลาด 

อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 950 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 168 ลําดับที่ 306

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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123.โครงการกอสรางถนน คสล. บานละหลอด หมูที่ 3 

ตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย เชื่อมบานโนนสะเดา หมูที่ 10 

ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 202  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย กวา 1,010 ตร.ม. 

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 799 ลําดับที่ 143

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

124.โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางทาเยี่ยม ถึง สะพานขอน 

บานตะปน หมูที่ 5 ตําบลรังกาใหญ เชื่อมบานโนนมะกอก 

หมูที่ 8 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,020 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 149 ลําดับที่ 804

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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125.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบานใหม 

สามัคคี หมูที่ 16 ตําบลในเมือง - บานสระงาม หมูที่ 12 

ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง  5.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,040 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ จ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 175 ลําดับที่ 321

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

126.โครงการกอสรางถนน คสล. สายเพ็ชรมาตุคลา 

บานหนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบลหนองระเวียง ถึง บานบุ หมูที่ 8 

ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 174 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,044 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หนา 142 ลําดับที่ 795

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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127.โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11  

สายหนาวัด หนองหญาขาว ตําบลนิคมสรางตนเอง เชื่อมบานโคกรักษ 

หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,008 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 25 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 160 ลําดับที่ 291

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

128.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตากเนื้อ 

บานกุดสระแกว หมูที่ 3 ตําบลวังยายทอง - บานไรชัยพันธ

หมูที่ 12 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 109 ลําดับที่ 211

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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129.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังหิน 
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 850 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

หนา 0.15 เมตร กวาง 0.25 เมตร สองขางทางยาวรวมขางละ 170 เมตร 

จํานวนรวม 19.50 ลบ.ม.

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 217 ลําดับที่ 393

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

130.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหมูบาน 

โนนมะกอก ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง ถึงลําชองโค 

เชื่อม ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 223 ลําดับที่ 405

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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131.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานมาบมะคานอย 

เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หนา 223 ลําดับที่ 406

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

132.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยแบงเขตตําบลมะเริง-พะเนา บานบึงสาร หมูที่ 5 ตําบลมะเริง 

เชื่อมตําบลพะเนา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,003,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,720 ตร.ม. 

ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ขาง กวาง ขางละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน จังหวัด พ.ศ.2540 และ

ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 224 ลําดับที่ 407

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

558



133.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบานไทรงาม หมูที่ 7 

ตําบลระเริง อําเภอวังนําเขียว เชื่อมเขต ตําบลคลองมวง 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 119 ลําดับที่ 439

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

559

134.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดงบัง หมูที่ 6 ตําบลหวยยาง 

เชื่อมลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) ตําบลบึงพะไล 

อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,875 ตารางเมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 110 ลําดับที่ 287

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง



135.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 

(ซอยทางเขา สนามแขงรถ) บานศรีพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลบานโพธิ์ 

เชื่อมตอตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,482,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

2,640 ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง 0.15 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 44.55 ลบ.ม . 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 217 ลําดับที่ 394

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

560



136.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ตําบลตลาดเชื่อม ตําบลหัวทะเล) สายเลียบลําตะคลองใหญฝงซาย 

ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี บานตลาด หมูที่ 3

จํานวน        2,256,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,024 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 4,096 ตรม. 

เสริมไหลทางโดยใชวัสดุพื้นทางเดิมทั้ง 2 ขางมีความขนาดกวาง

ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 219 ลําดับที่ 397

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

137.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาล  

หมูที่ 2 บุตาลซอย 6 ถึง คลองยาง เชื่อมตําบลโคกไทย 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,050,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหินคลุกไหลทางบดทับแนน 

ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม . 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 225 ลําดับที่ 409

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

561



138.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณ ซอยขาง 

สนามกีฬา บานทาวสุระ หมูที่ 10 เชื่อมบานแสนสุข หมูที่ 7 

ตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,650,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 569 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทางเชื่อม หรือมีพื้นที่กอสราง 

ผิวจราจรไมนอยกวา 2,845 ตร.ม.พรอมลงหินคลุกไหลทางทั้ง 2 ขาง 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 229 ลําดับที่ 418

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

139.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ 

หมูที่ 3 (ซอยบานนายสมมาตร) เชื่อมตอถนนไปบานหนองผักบุง 

ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,323,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 463 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

2,315 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 226 ลําดับที่ 412

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

562



140.โครงการถนน อบจ.นม.27302 

บานเมืองยาง-บานกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต 

(โดยวิธีPavement In-Place Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 624 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม

ไมนอยกวา 4,368 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 69 ลําดับที่ 185

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

141.โครงการถนน (อบจ.นม.27201) 

บานโนนละกอ - บานปลักแรต อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกวาง 6.00  เมตร 

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 292 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม

ไมนอยกวา 2,336 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 41 ลําดับที่ 184

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

563



142.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนเพชร หมูที่ 3 

ตําบลละหานปลาคาว-บานโนนละกอ หมูที่ 1 

ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไมนอยกวา 

860 ตร.ม. ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 192 ลําดับที่ 354

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

143.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนสมบูรณ 

หมูที่ 7 ถึง บานปลักแรต ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย 

สําหรับบานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลละหานปลาคาว 

อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมกันไมนอยกวา 

840 ตร.ม. ไหลทางขางละ 0.20 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

4.65 ลูกบาศกเมตร ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ .นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 146 ลําดับที่ 304

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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144.โครงการกอสรางถนน คสล. สายเสนตอจากเสนทางหนา

โรงพยาบาลลําทะเมนชัยหนองบัววง หมูที่ 1 (เขตเทศบาลตําบลขุย) 

เชื่อมบานตลาดหนองบัววง หมูที่ 9 (เขตเทศบาลตําบลหนองบัววง) 

หมูที่ 1 บานหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด 

นครราชสีมา

จํานวน 860,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลงไหลทางดินถมกวาง 

ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 200 ลําดับที่ 370

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

145.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายทางบานออ หมูที่ 13 - บานหนองดู หมูที่ 10 ตําบลบานยาง 

อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 8.00 เมตร ยาว 433 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 148 ลําดับที่ 310

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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146.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามัคคี 

หมูที่ 15  ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบานเขวา 

ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณคอนกรีต 296.25 ลบ.ม. 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,740 ตารางเมตร 

พรอมลงไหลทางดินถม ขางละ 0.50  เมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 146 ลําดับที่ 306

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

147.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานยางงามพัฒนา 

หมูที่ 20 ตําบลวังหมี เชื่อม บานวังขอน ตําบลระเริง 

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 

ไมนอยกวา 551 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 90 ลําดับที่ 311

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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148.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงคาง 

หมูที่ 11 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมเขตตําบลวังกะทะ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย กวา 1,500 ตารางเมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 91 ลําดับที่ 317

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

149.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองไมแดง 

หมูที่ 13  ตําบลวังหมี อําเภอวังนํ้าเขียว ถึง ตําบลวังกะทะ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 68 ลําดับที่ 375

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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150.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานยุบอีปูน หมูที่ 4 

ตําบลวังหมี ถึง บานคลองทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังนํ้าเขียว 

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 700  เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,200  ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 203 ลําดับที่ 376

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

151.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

สายแยกทาง หลวง 304 บานบะดาน หมูที่ 5 ตําบลอุดมทรัพย 

อําเภอวังนํ้าเขียว - บานหนองนกเขียน หมูที่ 2 ตําบลภูหลวง 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต 

ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 302 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 2,114 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 69 ลําดับที่ 378

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

568



152.โครงการกอสรางถนน คสล. บานกุดเตางับ หมูที่ 3 

ตําบลกุดนอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 440  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,640 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 125 ลําดับที่ 813

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

153.โครงการกอสรางถนน คสล. บานโศกรวก หมูที่ 7 

ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูที่ 2 

ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 225  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 165 ลําดับที่ 827

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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154.โครงการกอสรางถนน คสล. บานดอนนกเขา หมูที่ 5 

ตําบลกุดนอย เชื่อมบานนาหนอง ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 139  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 834 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 172 ลําดับที่ 834

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

155.โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางเชื่อมระหวางบานหนองรี 

หมูที่ 3 (ซ.ฟารมไก) ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบานกุดเตางับ หมูที่ 3 

ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 170  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 850 ตาราง เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 216 ลําดับที่ 402

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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156.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน 

เชื่อมระหวาง องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

อําเภอสีคิ้ว และองคการบริหารสวนตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 262  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,310 ตารางเมตร พรอมไหลทาง 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 216 ลําดับที่ 403

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

157.โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานทุงพนมวัง หมูที่ 12 

ถึงบานทาขาม หมูที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว  

เชื่อมบานวะภูแกว ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร ยาว 209 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,254 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 221 ลําดับที่ 413

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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158.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังโรงนอย 

หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ หมูที่ 12 

ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00  เมตร 

ยาว 282 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 152 ลําดับที่ 810

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

159.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 

บานหนองไทร หมูที่ 5 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม แยก ทช.นม.4059 

บานโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมตํ่ากวา 

467 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 124 ลําดับที่ 831

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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160.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูที่ 3 

ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานคายทะยิง หมูที่ 6 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก 

ไมตํ่ากวา 470 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 123 ลําดับที่ 830

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

161.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนรัง หมูที่ 5 

ตําบลกฤษณาเชื่อมบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00  เมตร 

ยาว 282 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 160 ลําดับที่ 821

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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162.โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางบาน หนองเกตุ 

หมูที่ 4 ตําบลหนองนํ้าใส ไปบานมะคางาม หมูที่ 4 ตําบลคลองไผ 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 318 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,590 ตารางเมตร พรอมไหลทาง 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 220 ลําดับที่ 411

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

163.โครงการถนน (อบจ.นม.20304) 

บานหนองนํ้าใส - บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 

ไมนอยกวา 1,860 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 38 ลําดับที่ 152

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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164.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายปากทาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - บานโคกเพ็ด 

หมูที่ 2 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 155 ลําดับที่ 321

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

165.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานโสกนกเต็น หมูที่ 7 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 

เชื่อมบานหนองพวง ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา (ตอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

จํานวน        1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 93 ลําดับที่ 323

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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166.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลจาก 

หมูที่ 7 บานตาลาด ตําบลโนนประดู ถึง หมูที่ 7 บานแทน 

ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00  เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 245 ลําดับที่ 450

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

167.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมระหวางตําบล สายที่สาธารณะบอไกแกว บานดอนโกย 

หมูที่ 10 ตําบลสีดา เชื่อม ทางบานหัวตะโมน หมูที่ 7 

ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 825 ตร.ม.  

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 246 ลําดับที่ 452

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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168.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกา 

บานโนนคา ตําบลโนนคา เชื่อมบานดอน ตําบลบุงขี้เหล็ก 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 78 ลําดับที่ 390

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

169.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานวังรางนอย 

หมูที่ 9 ตําบลมะเกลือเกา - บานทุงสะแบง ตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 427 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,135 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 242 ลําดับที่ 444

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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170.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอน 

หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก - บานหนองสะแก ตําบลโนนคา 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,764 ตร.ม. 

พรอมไหลทาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 242 ลําดับที่ 443

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

171.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานกุดขมิ้น หมูที่ 3 

ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานบุตาตอง หมูที่ 7 ตําบลนากลาง 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 356 เมตร 

หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,780 ตร.ม . 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 116 ลําดับที่ 557

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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172.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบานบอลิง 

หมูที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมบานหนองหลักศิลา 

หมูที่ 5 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00  เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 256 ลําดับที่ 471

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

173.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรัพยเจริญ 

หมูที่ 4  ตําบลบานราษฎร เชื่อม บานโคกสูง หมูที่ 3 

ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ชวงที่2)

จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 7,980 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 159 ลําดับที่ 462

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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174.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองลูกควาย หมูที่ 5 

ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เชื่อมตําบลละลมใหมพัฒนา 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 935 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 663 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 57 ลําดับที่ 356

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

175.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองชงโค หมูที่ 11 

ตําบลหนองหัวแรต จากบริเวณไรนายสนั่น กรวยสวัสดิ์ 

เชื่อมตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 920  เมตร หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 155 ลําดับที่ 331

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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176.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานลุงเขวา 

หมูที่ 6 ตําบลลุงเขวา - บานใหมสมบูรณ หมูที่ 3 ตําบลบานใหม 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ 259-01)

จํานวน 920,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00  เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,548 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง 

ตามแบบและราย ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 70 ลําดับที่ 438

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

177.โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 สายวัดสวรรควารี 

ตําบลหนองตะไก เชื่อม บานหนองหิน หมูที่ 10 ตําบลหนองหัวแรต 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 

2,510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5  หรือปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 1,967 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 55 ลําดับที่ 345

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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178.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปลักขอย 

หมูที่ 5 ตําบลหนองบุนนาก เชื่อม บานยอกขาม หมูที่ 7 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,580,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,650 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง  

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 56 ลําดับที่ 349

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

179.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานหลุงประดูพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลหลุงประดู 

เชื่อมบานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรือไดพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 870 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 237 ลําดับที่ 444

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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180.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 

บานโคกเพชร หมูที่ 10 ตําบลหลุงประดู เชื่อม บานโคกรักษ

หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน       1,000,000 บาท

181.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 

โรงไฟฟายอย บานสระทอง หมูที่ 7 ตําบลทับสวาย เชื่อมตอ

ถึงวัดโนนสําราญ บานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 183เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

915 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 238 ลําดับที่ 447

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรือไดพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,725 ตารางเมตร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562.

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท .0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 237 ลําดับที่ 445

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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182.โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานหนองมวงงาม ตําบลงิ้ว

ถึง เขตติดตอ บานหลุงตาดอน หมูที่ 7 ตําบลหลุงตะเคียน 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอย กวา 1,816 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 240 ลําดับที่ 450

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

183.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะคร้อใต้ 
ตําบลหินดาด เชื่อมบ้านหินดาด (เทศบาลหินดาด) อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 306 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 1,836 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอ ียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 159 ลําดับที่ 343

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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184.โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 

เชื่อมบานโคกแขวน หมูที่ 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 150  เมตร 

หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 47 ลําดับที่ 65

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

185.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูที่ 3     จํานวน 

ตําบลอรพิมพ เชื่อมบานจระเขหิน หมูที่ 8 ตําบลจระเขหิน

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 73 ลําดับที่ 117

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

585



186.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสมบัติพัฒนา

หมูที่ 13 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดตอ 

บานดงงาม ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน      36,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 9,937 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

69,559 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 262 ลําดับที่ 484

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

187.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวาง

บานโคกรักษ - บานโคกซาด ตําบลหลุงตะเคียน - บานกูศิลาขันธ 

หมูที่ 4 ตําบล หลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

915 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 278 ลําดับที่ 516

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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188.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทับสวายพัฒนา 

หมูที่ 2 ตําบลทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ 

บานหนองโสน หมูที่ 4 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00  เมตร 

ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

924 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 239 ลําดับที่ 448

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

189.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผักโพด 

หมูที่ 5 - บานหนองโกสีย หมูที่ 8 ตําบลหลุงประดู เชื่อมตําบล

เมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร 

ยาว 343 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไมนอยกวา 1,715 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด

ตามที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 94 ลําดับที่ 340

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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190. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาตะคุ หมูที่ 6  

ตําบลงิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูที่ 3 ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร 

หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 1,816 ตร.ม. 

ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 240 ลําดับที่ 451

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

191.โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต

จากถนนสายแยกทางหลวงชนบท บานทับสวายพัฒนา หมูที่ 2 

ไปบานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5.00 

 ยาว 790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,950 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 283 ลําดับที่ 526

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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192.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน 
เชื่อมต่อบ้านซ่าเลือด ตําบลกงรถ (ช่วงบ้านสี่แยกไปบ้านโคกซาง) 
หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยก ตําบลตะโก อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        1,380,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร 

ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

2,260 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 280 ลําดับที่ 520

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

193.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเปราะหอม 

หมูที่ 3 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานนามาบ หมูที่ 5 

ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม นอยกวา 3,250 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 115 ลําดับที่ 200

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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194.โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต สายจากบานโปงคอก หมูที่ 14 ตําบลโนนสมบูรณ

อําเภอเสิงสาง เชื่อมบานหนองไทร หมูที่ 4 ตําบลลําเพียก

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        7,808,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

แอสฟลทติก คอนกรีต กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,283 เมตร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 252 ลําดับที่ 463

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

195.โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยจรเข หมูที่ 3 

ตําบลหินดาด เชื่อมบานหิงหอย ตําบลหนองแวง

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        3,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

ยาว 940 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 66 ลําดับที่ 89

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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196.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 11 ตําบลกุดพิมาน เชื่อมบานหนองพลวง 

หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

กวาง 5.00 เมตร ยาว 870 เมตร ตามแบบและรายละเอียด

ที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 76 ลําดับที่ 117

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

197.โครงการถนน อบจ.นม.23101 บานศูนยกลาง - บานโนนสําราญ 

อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        9,997,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต 

(1 ) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,075 เมตร 

(2) ขนาดกวาง 6.00  เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 725 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 18,250 ตร.ม. 

ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 63 ลําดับที่ 174

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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198.โครงการถนน อบจ.นม.11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง -

บานหวย หมูที่ 5 ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         5,145,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาวรวม 943 เมตร หนา 0.15 เมตร (3 ชวง) หรือพื้นที่คอนกรีต

รวมไมนอยกวา 5,658 ตร.ม.ไหลทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียด

ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 42-43 ลําดับที่ 78

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

199.โครงการถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก - บ้านช่อระกา 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน        4,890,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 315  เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 770 เมตร 

ชวงที่ 3  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 660 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 11,760 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 16-17 ลําดับที่ 36

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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200.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

(อบจ .นม.32204) บานหนองโจด - บานโนนมันเทศ

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        5,389,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,805 เมตร หนา 0.04  เมตร 

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 12,635 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 72 ลําดับที่ 194

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

201.โครงการถนน (อบจ.นม.17301) บ้านเหล่าจั่น - บ้านหนองม่วง 
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 7,932,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,400 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 152 ลําดับที่ 122

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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202.โครงการถนน (อบจ.นม.08201) บ้านแปรง - บ้านหนองกราด 

อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน        7,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,680 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 13,440 ตร .ม. ตามแบบและรายละเอียด

ที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 131-132 ลําดับที่ 53

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

203.โครงการถนน อบจ.นม.24301 บานสําโรงเหนือ - บานสําพะเนียง 

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,982,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 3,230 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่

ลาดยางรวมไมนอยกวา 22,610 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 67 ลําดับที่ 177

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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204.โครงการถนน อบจ.นม.05302 บานหนองมวงชางพิมพ - 

บานหนองพลวง อําเภอบ้านเหลื่อม,อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน        8,427,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด กวาง 6.00 เมตร  

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,957 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

รวมไมนอยกวา 15,656 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 20 ลําดับที่ 41

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

205.โครงการถนน อบจ.นม.14308 บานนกออก - บานหนองหญาปลอง

อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 9,309,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00  เมตร ยาว 2,700 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 21,600 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ 

อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.2540 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 53 ลําดับที่ 101

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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206.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 - บ้านโนนไม้แดง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        4,260,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร

ยาว 1,860 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,880 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 7 ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

207.โครงการถนน อบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก - บ้านเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน        8,631,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50  เมตร ยาว 800 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 5,600  ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ .นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 6

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 35 ลําดับที่ 186

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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208.โครงการถนน (อบจ.นม.22303) บานซับตะครอ - บานทาตะแบก

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน         9,279,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00  เมตร ยาว 2,400 เมตร 

หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 19,200  ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 140 ลําดับที่ 171

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

209.โครงการถนน อบจ.นม.16203 บ้านหนองแสง - บ้านหนองม่วง 

อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน        9,143,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีต 

โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 1,460 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,760 ตร.ม. 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 56 ลําดับที่ 118

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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210.โครงการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ของศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอเมืองยาง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางหองอเนกประสงคของศูนยประสานงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอเมืองยาง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

211.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกเริงสะแก 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา เชื่อมบ้านเขว้า 
ตําบลกระทุ่มราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร

ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอย กวา 825 ตารางเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนา 121 ลําดับที่ 447

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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212.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททับยาง Asphaltic 

concrete (AC) บานตะคลองแลง หมูที่ 1 ตําบลโคงยาง 

เชื่อม บานโนน ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ขนาดกวาง  6.00  เมตร

หนา 0.05 เมตร ยาว 610 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

4,370 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 79 ลําดับที่ 392

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 

บ.คลองยาง – บ .คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิตย (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด 

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการ เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 312 ลําดับที่ 147

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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02.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 

หนองไทร – วังไทร อ .ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสง

อาทิตย (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน  

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย
LED Street Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด 

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 324 ลําดับที่ 153

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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03.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204 

บ.หนองปรือ – บ.ดงใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด 

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 224 ลําดับที่ 103

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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04.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15310 

บ.ตําแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 236 ลําดับที่ 109

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด 

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
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05.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15307 

บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 230 ลําดับที่ 106

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด 

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
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06.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 

สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 226 ลําดับที่ 104

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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07.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15103 

สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 222 ลําดับที่ 102

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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08.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15101 
สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 218 ลําดับที่ 100

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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09.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 

สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอย กวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 220 ลําดับที่ 101

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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10.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15206 

บ.เมืองที - บ.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 228 ลําดับที่ 105

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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11.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21206 

บ.บุงเตย – บ.สระน้ำใส อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 322 ลําดับที่ 152

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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12.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21111 

บ.นา – บ.ขนงพระ เหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 328 ลําดับที่ 155

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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13.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 

หนองหญ้าปล้อง - บ .ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 172  ลําดับที่  77

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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14.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21102 

บ.ซับสวอง – บ.ไร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  314  ลําดับที่  148

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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15.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21103 

เขาจันทรหอม – บ.บุงเตย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  316  ลําดับที่  149

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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16.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 

บ.ดอนคนทา – บ.หนองหวา อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  168  ลําดับที่  75

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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17.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 

บ.หนองไทร - บ.โกรก เดือนหา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  36  ลําดับที่  9

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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18.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21205 

บ.ขนงพระกลาง - บ.โปงกระสัง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  320  ลําดับที่  151

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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19.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21104 

รร.นิคมชล ฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  318  ลําดับที่  150

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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20.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18009 

สายยุทธศาสตร บ.กุดจิก – บ.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  286  ลําดับที่  134

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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21.โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์

(LED Street Light Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด

จํานวน 8 ตน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 21 ลําดับที่ 42 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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22.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06201

บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  96  ลําดับที่  39

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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23.โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์

(LED Street Light Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 8 ตน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา หนา 65 ลําดับที่ 169 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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24.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06203 

บ.โคกหนองโสน ม.2,3 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 

ประกอบดวย

1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

LED Street Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด

1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type 

ขนาดไมนอยกวา 85 W.

1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด 

1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 

6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง

1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 

50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%

2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ

3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา  100  ลําดับที่  41

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01.โครงการซ่อมอาคารสํานักงาน รหัสพัสดุ 005360001

ที่ตั้ง ที่วาการอําเภอเสิงสาง หมูที่ 3 ตําบลเสิงสาง

อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมอาคารสํานักงาน รหัสพัสดุ 005360001 

ที่ตั้ง ที่วาการอําเภอเสิงสาง หมูที่ 3 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง 

จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 9,630,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อการอนุรักษพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันสําคัญจังหวัด 

นครราชสีมา มีปาตนนํ้า ปาสาธารณะประโยชนของชุมชน และ 

พันธุไมประจําถิ่นที่อุดมสมบูรณ มีคาใชจายสรุปพอสังเขป เชน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ 

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หนา 1595 ลําดับที่ 3

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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โครงการสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลอง

และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ์

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือ

กับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้า 

ลุมนํ้าลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เลมที่ 2 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หนา 1595 ลําดับที่ 2

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม      6,430,000 บาท 

รวม       6,430,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01.โครงการขุดลอกคลองตามูล บานโนนแดง หมูที่ 16 

ตําบลพลับพลา เชื่อม บ้านปรางค์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 
ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ปากคลองกวางเฉลี่ย  20 เมตร

ทองคลองกวาง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ความลึกเฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.35 เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไมนอยกวา

7,230 ลูกบาศกเมตร และวางทอระบายนํ้า เกลี่ยตกแตงคันดิน 

พรอมขนยายไมนอยกวา 7,230 ลูกบาศกเมตร

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 7  ลําดับที่ 11 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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02.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บานมะคาคุก หมูที่ 1 

ตําบลบึงปรือ (เชื่อมตอ บานหวยทราย หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ขุดลอกความยาวรวมไมนอย กวา 460 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 12,850 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 8 ลําดับที่ 12

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

03.โครงการขุดลอกคลองรํายายชี บานเกาะแหลม 

บานสะพานเลียบบานบึงปรือ หมูที่ 3 - 6 - 7 ตําบลบึงปรือ

(เชื่อมตอ บานทาวังศาล หมูที่ 15 ตําบลหนองแวง

อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ขุดลอกความยาวรวมไมนอยกวา 555 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 12,850 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 9 ลําดับที่ 13

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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04.โครงการขุดลอกลําหวยเจียบ ชวง หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา 

เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมตอเขต อบต.โนนแดง

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 930,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเพื่อกักเก็บนํ้าปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

25,000 ลูกบาศกเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 7 ลําดับที่ 8

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

05.โครงการขุดคลองใหม่บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตําบลตะคุ

อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ยาวรวมไมนอยกวา 860 เมตร หรือ

ปริมาณดินขุดรวมไมนอยกวา 14,835 ลูกบาศก เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม

กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540

 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 4 ลําดับที่ 25

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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06.โครงการขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ เชื่อม
ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ยาวรวมไมนอยกวา 740 เมตร 

หรือปริมาณดินขุดรวมไมนอยกวา 14,985 ลูกบาศกเมตร

พรอมเกรดเกลี่ย ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง

ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ  หนา 5 ลําดับที่ 27

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

07.โครงการขุดลอกคลองลําจักโพง บานโนนแหน หมูที่ 3

ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวังโปง หมูที่ 6 

ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง ขุดลอกความยาวรวมไมนอยกวา

650 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 12,750  ลูกบาศกเมตร

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ  หนา 6 ลําดับที่  4

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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08.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทํานบดินกั้นน้ํา

บานคลองทราย หมูที่ 8 ตําบลวังน้ำเขียว ถึง บานยุบพัฒนา 

หมูท 11 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลอง กวาง 20 เมตร ยาว 177 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1/1.5  หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

7,854 ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 

และกอสรางรางระบายนํา คสล. กวาง 6 ม. ยาว 30 ม. ลึก 1 ม. 

หนา 0.10 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 9 ลําดับที่ 19

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

09.โครงการขุดลอกลําห้วยโกรกขี้หนูตอนบน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1

ตําบลพะงาด เชื่อมต่อ ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกเพื่อกักเก็บนํ้า ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

13,500 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 4 ลําดับที่ 1

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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10.โครงการขุดลอกลําห้วย บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตําบลพะงาด
อําเภอขามสะแกแสง เชื่อม ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุดไมนอย 

กวา 13,500 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ 2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 4 ลําดับที่ 2 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

11.โครงการขุดลอกลําห้วยยาง บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ตําบลคูขาด
เชื่อมต่อเขตตําบลเมืองคง

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเพื่อกักเก็บน้ำ ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 13,500 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ .2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 4 ลําดับที่ 3

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง
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12.โครงการขุดลอกลําห้วยชัยสมร บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตําบลคูขาด

เชื่อมต่อเขตตําบลเมืองคง
จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเพื่อกักเก็บนํา ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 13,500 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 

พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 5 ลําดับที่ 4 

ตั้งงบประมาณไวที่ สํานักชาง

633



8,268,600 8,268,600

7,132,288 7,132,288

400,000 400,000

744,400 744,400

53,431,425 53,431,425

39,000,000 39,000,000

1,200,000 1,200,000

5,500,000 5,500,000

15,317,600 15,317,600

200,300 200,300

1,600,027 1,600,027

200,000 200,000

10,000,000 10,000,000

600,000 600,000

100,000 100,000

300,000 300,000

2,132,300 2,132,300

480,000 480,000

480,000 480,000

899,600 899,600

11,463,900 11,463,900

109,266,100 1,856,940 843,331,700 17,933,600 14,571,300 10,591,100 25,803,200 1,030,652,020

1,556,400 68,004,600 257,100 160,500 192,600 394,300 70,647,400

1,114,800 18,000 288,000 121,200 241,200 204,000 132,000 2,173,200

342,900 7,604,300 422,700 3,933,800 12,303,700

17,648,600 170,520 71,203,100 7,132,400 12,282,700 5,115,100 22,950,600 146,289,360

1,053,500 6,282,800 419,900 923,600 412,400 1,982,300 11,123,620

87,470,400 87,470,400

10,000 10,000

แผนงานงบกลาง แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการเกษตร รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนีเ้งินกู้

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน

เงินสนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า

เงินกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ (กบข.)

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.)

ค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดั

เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยทีย่ากไร้ขององค์การบริหารส่วน

เงินสมทบเข้ากองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพจังหวดันครราชสีมา

เงินช่วยพเิศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนกังาน

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจ้าง
งบบคุลากร เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงินเดือนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกองค์การบริหารส่วน

จังหวดั

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานกุารสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
เงินเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 2,229,200 5,068,880

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 18,000 63,900

เงินประจ าต าแหนง่ 18,000 36,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 8,644,500 1,141,840

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 49,120

เงินวทิยฐานะ

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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57,700,000 3,556,000 61,256,000

30,000 30,000

4,500,000 600,000 350,000 1,300,000 700,000 7,450,000

5,000,000 5,000,000

150,000 150,000

2,700,000 2,700,000

150,000 150,000

2,350,000 2,350,000

30,000 30,000

50,000 50,000

500,000 500,000

500,000 500,000

720,000 720,000

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

800,000 800,000

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

100,000 100,000

10,000 10,000

100,000 5,000,000 5,100,000

10,000 10,000

1,640,000 200,000 30,000 145,000 3,100,000 5,115,000

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บริหารทอ้งถิน่

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้ได้รับบ านาญ
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

01.ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกใหท้ าการอย่างใดอย่างหนึง่

02.ค่าบอกรับวารสาร

03.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/ส าเนาเอกสาร/ปก

รายงานกิจกรรมของส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
04.การท านติิกรรมค่าธรรมเนยีมต่างๆ

05.ค่าประชาสัมพนัธผ์ลงาน และกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
06.ค่าเช่าอาคารเพือ่ใช้ในการปฏบิติัราชการ เก็บเอกสาร

หรือพสัดุต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

07.ค่าจัดท าหนงัสือ/ดีวดีี เผยแพร่ผลงาน

08.ค่าจัดท าหนงัสือคู่มือระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ

การประชุมสภาและจัดท าแฟม้การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวดั
09.ค่าจัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

1.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม

10.โครงการสร้างจิตส านกึตระหนกัถึงภยัการทจุริตคอรัปชัน่

11.ค่าจัดท า/จัดซ้ือคู่มือปฏบิติังาน/การประเมินองค์กร

12.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนนิคดีในชัน้ศาล และ

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ

13.โครงการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.ค่าบอกรับวารสาร

ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกใหท้ าการอย่างใดอย่าง

ค่าล้างอัดขยายภาพ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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1,000,000 100,000 83,000 1,183,000

200,000 200,000

250,000 250,000

400,000 400,000

1,500,000 1,500,000
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งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

02.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

02.ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจังหวดันครราชสีมา

03. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

03.ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดันครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ต าแหนง่ทีว่า่ง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้ี

การเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ)

04. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

04.โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา

05. ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวดั

05.โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานและ

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ผ่าน

ส่ือออนไลน์

06.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

06.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายใหแ้ก่

บคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 

07.โครงการปลุกจิตส านกึเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 

โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ หวัข้อ "สร้างคนดีด้วย

ประวติัศาสตร์สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการ

ท างานเปน็ทมี"
07.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาประสิทธภิาพ

บคุลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ด้านการ

ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 

08. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม

 (Internet) องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายในส่วนราชการ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั และศูนย์ดาราศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา

08.โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงาน

ประชาสัมพนัธ ์องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

636



250,000 250,000

1,500,000 1,500,000

1,000,000 1,000,000

100,000 100,000

50,000 50,000

320,000 320,000

692,500 692,500

2,500,000 2,500,000

1,000,000 1,000,000

330,000 330,000

145,000 145,000

185,000 185,000

70,400 70,400

93,000 93,000

238,900 238,900

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

09. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาประสิทธภิาพ

บคุลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา หลักสูตร

คอมพวิเตอร์ เพือ่บริหารจัดการด้านเครือข่ายเนต็เวร์ิก 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565
09.โครงการอบรมและศึกษาดูงานบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

10. โครงการพฒันาและปรับปรุงเครือข่าย (Network) 

และระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายคอมพวิเตอร์

ส าหรับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

10.โครงการอบรมใหค้วามรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง 

"การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (e-Saraban) 

เพือ่ส่งเสริมความรู้และเพิม่เครือข่ายการใช้งาน"

11.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ร่วมประชุม 

สมาพนัธอ์งค์การบริหารส่วนจังหวดั ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
12.โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านประชาธปิไตยและการมี

ส่วนร่วม

13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่พฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

14.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทศันศึกษาดูงานของ

เจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ 

15.โครงการอบรมใหค้วามรู้มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการ

บริหารงานบคุคล 

16.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพฒันา

ศักยภาพของบคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา

17.โครงการปฐมนเิทศและพฒันาบคุลากร องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดันครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

18.โครงการฝึกอบรมการบริหารและพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

19.โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจัดการความรู้กับการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เพือ่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
20.โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนา เพือ่

การปฏบิติังาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
21.โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การรักษาวนิยัของบคุลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
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งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

22.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั

และพนกังานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการพฒันารายได้และเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บ

รายได้

โครงการอบรมงานด้านการเงิน บญัชี พสัดุและทรัพย์สิน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดวางระบบควบคุม

ภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏบิติัการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของ

รัฐ

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วม

พฒันาทอ้งถิน่

โครงการอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

1.โครงการรณรงค์สนบัสนนุและส่งเสริมความปลอดภยั

และลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน

2.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภยัและซ้อมอพยพหนไีฟใน

ภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา จ านวน 58 แหง่

3.โครงการอบรมเพิม่ทกัษะการปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภยัแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภยัพบิติั

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาท าส าเนาเอกสาร/เข้า

เล่ม/ประกอบเล่ม

2.ค่าเช่าอาคาร

3.ค่าธรรมเนยีมต่างๆ

4.ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก

59.โครงการพฒันาระบบนเิทศครบวงจรและประชุม

ผลงานทางวชิาการ (Symposium)

60.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษา

61.โครงการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

01.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณาวทิยา

02. โครงการจัดงานวนัครู

02.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกลางดงปณุณ

วทิยา
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งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

03.โครงการประสานแผนพฒันาการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวดันครราชสีมา
03.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิกวทิยา

04. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนพฒันา

การศึกษา
04.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พทิยาคม

05.โครงการธรรมะศึกษา

05.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนครบรีุ

06.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

06.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วทิยา

07.โครงการพฒันาคุณภาพและเพิม่ประสิทธภิาพ

กระบวนการท างานในองค์กร

07.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองเมือง

พทิยาคม
08.โครงการการน าเสนอผลงานทางวชิาการของบคุลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา
08.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียงพทิยาคม

09.โครงการพฒันาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาใหไ้ด้

มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
09.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนช่องแมววทิยาคม

10.โครงการพฒันาศูนย์วชิาการงานวดัผลและประเมินผล

10.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอนไพลพทิยา

คม11.โครงการทนุการศึกษาส าหรับนกัศึกษาและการให้

ความช่วยเหลือนกัเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา
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19,218,200 19,218,200

4,814,500 4,814,500

4,216,100 4,216,100

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

11.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนด่านเกวยีนวทิยา

12.ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

12.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพทิยา

คม
13.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา
14.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโตนดพทิยาคม

15.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทพัร้ังพทิยาคม

16.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพารักษร์าช

วทิยาคม

17.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปถัมภ์
18.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปถัมภ ์2
19.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบวัลาย

20.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบวัใหญ่

21.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบา้นใหญ่พทิยา

คม22.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่พทิยา

คม23.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประทาย

24.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวทิยา

25.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปราสาทวทิยาคม

640



7,022,000 7,022,000

4,659,300 4,659,300

5,460,400 5,460,400

3,905,100 3,905,100

1,836,300 1,836,300

2,368,800 2,368,800

3,924,500 3,924,500

4,013,600 4,013,600

5,042,300 5,042,300

4,849,200 4,849,200

6,213,900 6,213,900

2,146,800 2,146,800

2,955,400 2,955,400

4,160,400 4,160,400

2,347,000 2,347,000

5,265,500 5,265,500

2,383,700 2,383,700

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

26.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2

27.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากช่องพทิยาคม

28.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระทองค าวทิยา

29.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมะค่าวทิยา

30.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมบงึปรือ

31.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่วฒันา

32.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอ่

คูณ ปริสุทโฺธ
33.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพทิยา

คม
34.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

35.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนล าพระเพลิง

พทิยาคม
36.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวงัน้ าเขียวพทิยา

คม
37.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวงัโปง่พทิยาคม

38.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวงัไม้แดงพทิยา

คม39.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวงัรางพทิยาคม

40.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวงัหมีพทิยาคม

41.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวดัประชานมิิตร

42.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสองครพทิยาคม

641



5,164,000 5,164,000

5,184,700 5,184,700

18,023,100 18,023,100

2,687,300 2,687,300

2,868,900 2,868,900

3,189,200 3,189,200

14,035,300 14,035,300

2,445,900 2,445,900

5,172,800 5,172,800

3,010,200 3,010,200

3,379,000 3,379,000

4,835,900 4,835,900

3,250,200 3,250,200

3,226,800 3,226,800

4,588,100 4,588,100

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

43โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวชั

ศึกษา44.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม

45.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีค้ิว "สวสัด์ิผดุง

วทิยา"
46.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีค้ิววทิยาคาร

47.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้า

ขาว48.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขไพบลูย์วริิยะ

วทิยา
49.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนนิ

50.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพทิยา

คม
51.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม

พทิยาคม
52.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบวัพทิยา

คม53.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองบญุมาก

พทิยาคม
54.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองยางพทิยา

คม
55.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองหวา้พทิยา

สรรค์
56.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหว้ยลึกผดุงวทิยา

57.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนิดาดวทิยา

642



3,308,300 3,308,300

500,000 500,000

700,000 700,000

800,000 800,000

700,000 700,000

900,000 900,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

100,000 100,000

400,000 400,000

200,000 200,000

1,700,000 1,700,000

4,200,000 4,200,000

200,000 200,000

76,000 76,000

200,000 200,000

500,000 500,000

40,000 40,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

58.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

พฒันาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา

62.โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้แบบ English for 

Intergrated Studies : EIS

63.โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดันครราชสีมา
64.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

65.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิน่ ระดับ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

66.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิน่

67.โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
68.โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

69.โครงการจัดงานชุมนมุลูกเสือทอ้งถิน่แหง่ชาติ

70.โครงการพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ี

คุณวฒิุทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพือ่พฒันา

กิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
71.โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา

 นกัเรียนและบคุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา
72.โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

73.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ส่งเสริมและพฒันากีฬา)

74.โครงการเครือข่ายทางการศึกษา

75.โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการขยายผลขอรับทนุ

นกัเรียนทนุเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา
76.โครงการพฒันาหอ้งสมุดเพือ่สร้างนสัิยรักการอ่าน

01.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดันครราชสีมา

02.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพวยัท างาน “คืน

เอวใหอ้งค์กร”

03.โครงการฝึกอบรมผู้น าออกก าลังกาย
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ค่าใช้สอย

04.โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพและภาคี

เครือข่ายสุขภาพ

05.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานปอ้งกัน และแก้ไข

ปญัหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์และปญัหาการต้ังครรภ์

ในกลุ่มวยัรุ่น
06.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานปอ้งกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ

07.โครงการเฝ้าระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารในสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

08.โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

09.โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขัน้พืน้ฐาน

10.โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพเพือ่การดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมในชุมชนจังหวดันครราชสีมา

11.โครงการการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวดันครราชสีมา

12.โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทกุช่วงวยั ด้วย

หลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกก าลังกายดี

13.โครงการศึกษาดูงานปรับมุมมองเปล่ียนแนวคิดพชิิต

โรคประชาชน อ าเภอบวัลายจังหวดันครราชสีมา

14.โครงการศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพแกนน า

สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน

15.โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่าย

ด้านสุขภาพ และ ประชาชน อ าเภอครบรีุ

16.โครงการศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพแกนน า

สุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชน อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา
17.โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพ ภาคีเครือข่าย

 ด้านสุขภาพ และประชาชน อ าเภอขามสะแกแสง

1.ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล/ค่าเก็บขยะ

2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่มือ/หนงัสือ

3.ค่าจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์ปา้ยประชาสัมพนัธ์

4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ทีถ่ึงแก่กรรม

5.ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับจ้างบคุคลภายนอก

6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัทรัพย์สินสถานที่

7.ค่าเช่าทีดิ่น

02.โครงการวนัลอยกระทง

03.โครงการวนัส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปใีหม่

04.โครงการวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ
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05.โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุและ

ทศันศึกษา
06.โครงการปฏบิติัธรรมส าหรับผู้สูงอายุ

07.โครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ

08.โครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุสถานสงเคราะห์

คนชราบา้นธรรมปกรณ์โพธิก์ลาง

09.โครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุสถานสงเคราะห์

คนชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง

10.โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมวนัส าคัญและประเพณี-

จัดงานวนัลอยกระทง

11.โครงการจัดงานประเพณีวนัส่งทา้ยปเีก่า ต้อนรับปใีหม่

12.โครงการจัดงานประเพณีวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ

13.โครงการพฒันาสุขภาวะเพือ่ผู้สูงอายุ

14.โครงการปฏบิติัธรรมส าหรับผู้สูงอายุ

15.โครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ

16.โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

17.โครงการอบรมการนวดบ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร

 ผู้สูงอายุและผู้ทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ

18.โครงการการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวติขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพฒันากาย

อุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับคนพกิาร

โครงการจัดต้ัง ส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้กิดโรงเรียนต้นแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยืน
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึในการลดปริมาณขยะและ

คัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา
01.โครงการพฒันาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์

พระราชาสู่การปฏบิติัของชุมชน อ าเภอประทาย

1,200,000

02.โครงการพฒันาศักยภาพประชาชนอ าเภอหว้ยแถลง 

ตามรอยพอ่อยูอ่ย่างพอเพยีง

1,697,630

03.โครงการพฒันาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์

พระราชาสู่การปฏบิติัของชุมชน อ าเภอบา้นเหล่ือม

1,700,000

04.โครงการพฒันาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์

พระราชาสู่การปฏบิติัของชุมชน อ าเภอขามสะแกแสง

1,458,000
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ค่าใช้สอย

05.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพวถิี

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงใหก้ับประชาชน อ าเภอปากช่อง

1,700,000

06.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาขับเคล่ือน

การด าเนนิงานชุมชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถิี ประชาชน

ทัว่ไป อ าเภอเมืองนครราชสีมา

1,700,000

07.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพ

ประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏบิติัของชุมชน 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา

1,145,600

08.โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพประชาชนด้าน

การบริหารจัดการชุมชน อ าเภอเมืองนครราชสีมา

1,500,000

09.โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  TO

 BE NUMBER ONE

1,000,000

10.โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพครูแกนน า

 ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

400,000

11.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด (กิจกรรมวนัยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

200,000

12.โครงการประกวดกองเชียร์ TO BE NUMBER ONE  

ต้านยาเสพติด จังหวดันครราชสีมา

1,080,000

13.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 3,000,000

14.โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวพ์ืน้บา้นและหรือสัตว์

เศรษฐกิจ

200,000

15.โครงการจัดงานถนนเด่ิน ศิลป ์กิน เทีย่ว 300,000

16.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

1,500,000

17.โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างโคราช 2,500,000

18.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม  อ าเภอปกั

ธงชัย จังหวดันครราชสีมา

1,000,000

19.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Startups) 450,000

20.โครงการจัดงาน "โคราชดีเจ่น ดอกเด่” 1,355,000

21.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

300,000

22.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

1,700,000

23.โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุอ าเภอบวัลาย จังหวดั

นครราชสีมา

500,000

24.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดั

นครราชสีมา

700,000
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ค่าใช้สอย

25.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวดันครราชสีมา

540,000

26.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อ าเภอล าทะ

เมนชัย  จังหวดันครราชสีมา

1,000,000

27.โครงการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวอบอุ่น 300,000

28.โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทัว่ไป 

เพือ่พฒันาอาชีพ สร้างรายได้

300,000

29.โครงการจัดงาน “เด่ินของดี โคราช” 1,600,000

30.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพืน้ทีอ่ าเภอปกัธงชัย 

จังหวดันครราชสีมา

2,000,000

31.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean

 City)

800,000

32.โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนบัสนนุ/อบรม/ทศันศึกษา

ดูงานและใหค้วามร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ และภาคเอกชน เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

มลพษิส่ิงแวดล้อม

1,000,000

33.โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

800,000

34.โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ และร่วมมือกับส่วนราชการ

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชนในการรณรงค์

สร้างจิตส านกึเพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิและ

ปญัหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ทอ้งถิน่ทกุระดับ

800,000

01.โครงการจัดงานเทศกาลเทีย่วพมิาย 1,000,000

02.โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงกิจกรรมศิลปะ

นานาชาติ "Thailand Biennale,korat 2020"

1,500,000

03.โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว เชือ่มโยงกิจกรรมโคราช

จีโอพาร์ค

1,000,000

04.โครงการจัดงานวนัพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง 1,000,000

05.โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว "โคราชเทีย่วได้ทกุเดือน" 500,000

06.โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food 

KORAT)

2,000,000

07.โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน "โคราชมหา

นครแหง่บรรพชีวนิของโลก" (Korat Young Ambassador)

500,000

1.โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ สืบทอด อนรัุกษง์าน

วฒันธรรม ประเพณี วนัส าคัญต่างๆ ของอ าเภอในจังหวดั

นครราชสีมา

2,000,000
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800,000 800,000

3,450,000 400,000 200,000 650,000 1,000,000 5,700,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

2.โครงการจัดงานฉลองวนัแหง่ชัยชนะของทา้วสุรนารี 15,000,000

3.โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเข่าค่ าของดีเมืองสูงเนนิ 

อ าเภอสูงเนนิ"

1,300,000

4.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อ าเภอบา้น

เหล่ือม จังหวดันครราชสีมา

165,600

5.โครงการจัดงานบวงสรวงอนสุาวรีย์ทา้วสุรนารี อ าเภอ

บา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา

70,000

6.โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา อ าเภอบา้น

เหล่ือม จังหวดันครราชสีมา

120,000

7.โครงการจัดงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ และฉลองวนั

แหง่ชัยชนะทา่นทา้วสุรนารี อ าเภอแก้งสนามนาง ประจ าปี

 2565

300,000

8.โครงการงานประเพณีบวงสรวงคุณย่าโม อ าเภอ

เทพารักษ ์จังหวดันครราชสีมา  ประจ าป ี2565

50,000

ค่าจัดท าประกันภยัรถราชการ

ค่าจ้างเหมาการส ารวจโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง

โครงการจัดท า ปรับปรุง พฒันาระบบฐานข้อมูลทาง

สารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

โครงการวางและจัดท าผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวดั/ผัง

เมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใน

จังหวดันครราชสีมา
โครงการวางและจัดท าผังรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมวา่ด้วย

ขัน้ตอนการออกข้อบญัญัติทอ้งถิน่และประกาศในราช

กิจจานเุบกษา
โครงการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน

การท างานด้านช่าง

โครงการอบรมสัมมนาทางวชิาการเชิงปฏบิติัการศึกษาดู

งาน ด้านผังเมืองและทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใน

จังหวดันครราชสีมา และรองรับภารกิจการถ่ายโอนงาน

ด้านผังเมือง

โครงการปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ทีสี่เขียวเพือ่การอนรัุกษพ์ืน้ฟู

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริม สนบัสนนุและร่วมมือกับส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน ในการพฒันา

ฟืน้ฟแูละอนรัุกษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อมแหล่งน้ า ลุ่มน้ า

ล าคลอง และปา่ไม้ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์

ค่าวัสดุ วสัดุส านกังาน
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150,000 20,000 180,000 1,500,000 1,850,000

520,000 80,000 30,000 1,661,300 200,000 2,491,300

2,270,000 200,000 150,000 540,000 5,000,000 8,160,000

20,000 10,000 150,000 200,000 380,000

100,000 100,000

500,000 478,700 300,000 1,278,700

3,700,000 500,000 200,000 570,000 1,500,000 6,470,000

1,500,000 1,500,000

10,000 160,000 9,000,000 9,170,000

2,500,000 350,000 2,850,000

10,118,000 5,900,000 16,018,000

5,000,000 5,000,000

7,000,000 800,000 960,000 8,760,000

300,000 40,000 400,000 740,000

800,000 90,000 890,000

500,000 38,000 538,000

3,200,000 40,000 3,240,000

300,000 300,000

5,000 5,000

5,000 5,000

75,000 75,000

10,000 10,000

6,900 6,900

200,000 200,000

27,000 27,000

32,000 32,000

7,500 7,500

23,600 23,600

14,000 14,000

24,000 24,000

12,000 12,000

31,200 31,200

11,800 11,800

15,000 15,000

50,000 50,000

75,000 75,000

26,600 26,600

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุการเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง

วสัดุก่อสร้าง

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดุอื่น

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ และค่าธรรมเนยีมทีเ่กี่ยวข้อง
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

01.เก้าอี้ปรับระดับ มีทีว่างแขน

02.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟตุ

03.ตู้ระบบรางเล่ือน ชนดิมือผลัก

04.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 2 ชัน้

05.ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก

06.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

07.เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ (ระบบ 2 ภาษา) ไทย-อังกฤษ

08.โต๊ะท างาน

09.ตู้ข้างโต๊ะท างาน

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

10.เก้าอี้

11.โต๊ะท างาน

12.เก้าอี้ส านกังาน

13.โต๊ะเหล็ก

14.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

15.ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน

16.เก้าอี้ส านกังาน

17.ตู้ระบบรางเล่ือน

18.โต๊ะท างานไม้
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169,200 169,200

4,800 4,800

29,600 29,600

50,960 50,960

1,195 1,195

2,580 2,580

72,000 72,000

45,500 45,500

67,200 67,200

3,800 3,800

5,200 5,200

25,000 25,000

400,000 400,000

2,800 2,800

7,000 7,000

9,000 9,000

44,400 44,400

12,000 12,000

6,900 6,900

8,500 8,500

8,500 8,500

85,000 85,000

64,000 64,000

22,000 22,000

15,600 15,600

34,000 34,000

44,000 44,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

19.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบ

แขวน ขนาด 32,000 บทียีู

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ

20.เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด

 18,000 บทียีู
21.ผ้าม่านแบบจีบ มีรางติดต้ัง

22.ผ้าม่านแบบจีบ มีรางติดต้ัง

23.ผ้าม่านแบบจีบ มีรางติดต้ัง

24.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบ

แขวน ขนาด 26,000 บทียีู

25.โต๊ะประชุม

26.เก้าอี้

27.เก้าอี้

เก้าอี้ปรับระดับ ทรงสูง มีทีว่างแขน

เก้าอี้ปรับระดับ มีทีว่างแขน

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว 50

 แผ่นต่อนาที

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ล้ินชัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ล้ินชัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

เคร่ืองบนัทกึเสียงระบบดิจิตอล ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 4

 GB

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ตู้กด น้ าร้อน-น้ าเย็น

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ

ถังต้มน้ าดิจิตอล

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์

01.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)

01.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานส านกังาน

02.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)

02.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)

03.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)

03.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

650



10,400 10,400

12,500 12,500

17,500 17,500

22,800 22,800

30,400 30,400

102,000 102,000

3,500 3,500

13,000 13,000

170,000 170,000

15,000 15,000

481,500 481,500

22,800 22,800

1,498,000 1,498,000

15,000 15,000

599,200 599,200

170,000 170,000

15,000 15,000

15,000 15,000

700,000 700,000

47,300 47,300

130,000 130,000

25,000 25,000

56,000 56,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

04. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18หนา้/นาที)

04.เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA

05. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

05.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ แบบสิทธกิารใช้งาน

ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ี ลิขสิทธิถ์ูกต้อง

ตามกฎหมาย

06. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ แบบสิทธกิาร

ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย

06.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน ส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)
07. อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader)
07.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)

08. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที ่1
08.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

09. แอพพลิเคชัน่ “อบจ.โปร่งใส” จ านวน 1 ระบบ

09.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์
10. แอพพลิเคชัน่ “เกษตร แบง่ปนั” จ านวน 1 ระบบ

10.เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัก์ชัน่

11. ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 

Conference)
11.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)
12. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

12.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์(lnk Tank Printer)
13. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2

13.เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(lnk 

Tank Printer)
14. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์  แบบ

ที ่3 (ขนาด 42U)
14.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

15. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server)        
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38,000 38,000

180,000 180,000

422,000 422,000

374,000 374,000

40,000 40,000

15,000 15,000

124,600 124,600

12,500 12,500

83,600 83,600

120,000 120,000

250,000 250,000

499,500 499,500

357,000 357,000

79,800 79,800

18,200 18,200

64,735 64,735

64,800 64,800

5,520 5,520

9,760 9,760

13,750 13,750

5,100 5,100

54,320 54,320

45,500 45,500

8,500 8,500

180,000 180,000

250,000 250,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

15.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊แบบสิทธกิาร
16. ชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server Standard 7

17. ชุดโปรแกรม VMWare vSphere 7 Enterprise Plus

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 

แบบที ่1
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ แบบสิทธกิารใช้งาน
วทิยุสังเคราะหค์วามถี ่5 วตัต์

ครุภณัฑ์อื่น

ชุดเคร่ืองช่วยหายใจ SCBA

อุปกรณ์ฉีดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ แบบสิทธกิารใช้งาน

ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้อง

3.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน

 ขนาด 24,000 บทียีู

ครุภณัฑ์โรงงาน

1.เล่ือยวงเดือนไฟฟา้

2.เล่ือยฉลุไฟฟา้

3.สวา่นไขควงกระแทกไร้สาย

4.เคร่ืองเปา่ลมร้อน

5.เคร่ืองเชือ่มอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์

เก้าอี้ท างานหลังสวงิค์มีทีว่างแขน

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาที

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี) ความเร็ว 30

 แผ่นต่อนาที
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197,700 197,700

19,500 19,500

88,800 88,800

159,200 159,200

17,000 17,000

115,600 115,600

7,000 7,000

45,000 45,000

9,000 9,000

225,000 225,000

58,000 58,000

120,000 120,000

119,400 119,400

53,500 53,500

75,000 75,000

6,900 6,900

17,400 17,400

26,940 26,940

116,000 116,000

499,000 499,000

500,000 500,000

471,200 471,200

500,000 500,000

15,000,000 15,000,000

2,000,000 2,000,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน inverter ขนาด 48,000 บทียีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั inverter ขนาด 12,000 บี

ทยีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั inverter ขนาด 18,000 บี

ทยีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั inverter ขนาด 24,000 บี

ทยีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั ขนาด 12,000 บทียีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบตู้ต้ังพืน้ขนาด 56,000 บทียีู

เคร่ืองเปา่ลม 600 วตัต์

โต๊ะปฏบิติังาน 4 ฟตุ

โต๊ะปฏบิติังาน 5 ฟตุ

รถยกสูงระบบไฟฟา้ ขนาด 1.5 ตัน

รถยกสูงระบบมือโยก ขนาด 1 ตัน

เคร่ืองควบคุมล าโพง 2 input 4 output

โทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิว้

เล่ือยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิว้

เล่ือยยนต์ ขนาดใบเล่ือย 11.5 นิว้

เล่ือยวงเดือนไฟฟา้แบบมือถือ ขนาด 9 นิว้

สวา่นบล็อคไร้สาย 1/2 นิว้ 18 V

สวา่นไร้สาย ขนาด 18 V

เคร่ืองสแกนเนอร์
ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปากช่อง

พทิยาคม

ค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียน

คลองเมืองพทิยาคม

2.โครงการปกูระเบือ้งอาคาร โรงเรียนปากช่อง 2

3.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียน

หนองขามพทิยาคม
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

01.โครงการก่อสร้างบา้นพกัสถานสงเคราะหค์นชราบา้น

ธรรมปกรณ์โพธิก์ลางและวดัม่วง

001.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น

โนนสูง ต าบลสีสุก - ทางหลวง 2160 เชือ่มบา้นพะไล 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา
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1,000,000 1,000,000

500,000 500,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง

002.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายสถานสูีบน้ าหาด

ไทรสูง บา้นหนองบวั หมู่ที ่1 ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแก้ง

สนามนาง จังหวดันครราชสีมา เชือ่มเขตติดต่อต าบลลาด

ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัชัยภมูิ

003.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก สายบา้นโมก

มัน หมู่ที ่7 ต าบลบงึส าโรง เชือ่มเขตติดต่อบา้นหนองเต่า 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

004.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายบา้นโนนสะอาด 

หมู่ที ่2 ต าบลบงึส าโรง เชือ่มเขตติดต่อ ต าบลบงึพะไล 

อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

005.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกพร้อมบดอัดแนน่ สาย

บา้นหนองปรือ หมู่ที ่5 ต าบลบงึส าโรง เชือ่มโรงเรียนแก้ง

สนามนางพทิยาคม ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนาม

นาง จังหวดันครราชสีมา

006.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโกรกกระหาด หมู่ที่

 4 เชือ่มบา้นหนองม่วง หมู่ที ่5 ต าบลโปง่แดง อ าเภอขาม

ทะเลสอ เชือ่มบา้นกุดหวัช้าง หมู่ที ่4 ต าบลโนนค่า อ าเภอ

สูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

007.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโคกแฝก เชือ่มต่อ

เขตเทศบาล (ปา่สัก) หมู่ที ่5 บา้นโคกแฝก ต าบลขาม

ทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

008.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต 

สายบา้นหนองสะแก หมู่ที ่5 สายวดัปา่ ต าบลพนัดุง 

อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา ถึง บา้นบงึอ้อ 

หมู่ที ่1 ต าบลบงึอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดั

นครราชสีมา

009.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต 

สายบา้นพนัดุงพฒันา หมู่ที ่7 ต าบลพนัดุง อ าเภอขาม

ทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา ถึง บา้นหนองกระโดน หมู่ที ่

5 ต าบลบงึอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหนิคลุก สายบา้นโนน

ข้าวตาก หมู่ที ่9 ต าบลเมืองนาท – บา้นโจด หมู่ที ่7 

ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา
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1,000,000 1,000,000
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ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง

011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน็ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นคูเมือง หมู่ที ่2 ต าบลเมือง

เกษตร ถึง  บา้นง้ิว ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง 

จังหวดันครราชสีมา

012.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ด่านช้าง หมู่ที ่6 ต าบลขามสะแกแสง เชือ่ม บา้นเหนอื 

หมู่ที ่1 ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา

013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง

ปรือ หมู่ที ่1 ต าบลหนองหวัฟาน เชือ่มต่อเทศบาลต าบล

หนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

014.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นดอนยาง หมู่ที ่6 

ต าบลคูขาด เชือ่มต่อ บา้นไร่ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอ

บวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

015.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้น

บุง่ตะครอง ต าบลขามสมบรูณ์ ไปเชือ่มบา้นโนนคูณพฒันา

 ต าบลเทพาลัย) บา้นบุง่ตะครอง หมู่ที ่8 ต าบลขาม

สมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

016.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโคก

เส่ียว หมู่ที ่9 ต าบลคูขาด เชือ่มต่อระหวา่งบา้นหนอง

พรานปาน อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

017.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอน

สามัคคี หมู่ที ่8 ต าบลโนนเต็ง ไปบา้นโกรกตะไกร้ (ต าบล

เมืองคง) อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

018.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ส่ีเหล่ียม ต าบลดอนใหญ่ เชือ่มบา้นโคกพงาด ต าบลขาม

สมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

019.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

โกรกตะไก้ หมู่ที ่13 ต าบลเมืองคง เชือ่ม กับบา้นโจด 

ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา

020.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหนองหญ้าขาว หมู่

ที ่9 สายจากลานธรรม ต าบลหนองบวั อ าเภอคง เชือ่มเขต

 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา
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สิ่งก่อสร้าง

021.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นดอนกลาง หมู่ที ่3

 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง สายจากบา้นดอนกลาง - 

เขตต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

022.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นดอนกรูด หมู่ที ่1 

ต าบลแชะ เชือ่มบา้นอรพมิพ ์หมู่ที ่1 ต าบลอรพมิพ ์

อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

023.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหนองมะค่า (สาย

ดง) หมู่ที ่9 ต าบลแชะ อ าเภอครบรีุ เชือ่ม หมู่ที ่11 บา้น

ดะแลง ต าบลทุง่อรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

024.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นนาราก

 หมู่ที ่2 ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบรีุ เชือ่มบา้นดะแลง หมู่

ที ่2 ต าบลทุง่อรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

025.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นถนน

กลาง หมู่ที ่8 ต าบลแชะ เชือ่มเขตเทศบาลต าบลแชะ หมู่ที่

 4 อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

026.โครงการซ่อมสร้างถนนหนิคลุก สายหนองโก บา้น

โคกกรวด หมู่ที ่8 ต าบลเฉลียง เชือ่ม ต าบลมาบตะโกเอน 

อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

027.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองส่งน้ า

ชลประทาน หมู่ที ่6 บา้นเฉลียงทุง่ ต าบลเฉลียง เชือ่มต่อ

เขตติดต่อ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

028.โครงการซ่อมสร้างถนนหนิคลุก สายเลียบคลองล า

แชะ จากสะพานทา่กลาง บา้นเฉลียงใหญ่ หมู่ที ่1 ต าบล

เฉลียง เชือ่มต่อเขตติดต่อ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบรีุ 

จังหวดันครราชสีมา

029.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดงดิน

แดง หมู่ที ่7 ต าบลมาบตะโกเอน เชือ่มบา้นหนองรัง หมู่ที ่

2 ต าบลแชะ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

030.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

บา้นตาเงิน หมู่ที ่1 ต าบลศรีละกอ เชือ่ม บา้นสีสุก หมู่ที ่1

 ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา

031.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก สายพทุธวณ

สถานจากบา้นโคกวงัวน หมู่ที ่4 ต าบลหนองยาง อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ เชือ่มบา้นง้ิว หมู่ที ่6 ต าบลทา่จะหลุง 

อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา
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032.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก สายหนอง

จอก จากบา้นโสง หมู่ที ่6 ต าบลหนองยาง เชือ่มบา้นโนน

ไม้แดงเหนอื หมู่ที ่16 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

 จังหวดันครราชสีมา

033.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นรวง 

หมู่ที ่3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชือ่ม

 บา้นขาม หมู่ที ่9 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวดั

นครราชสีมา

034.โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย

เชือ่มทางหลวงหมายเลข 226 บา้นกรูด หมู่ที ่8 ต าบลช้าง

ทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชือ่มต่อ ต าบลทองหลาง 

อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา

035.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโสง

หนองบวั หมู่ที ่7 ต าบลหนองยาง เชือ่มต าบลทา่ช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา

036.โครงการ ถนน (อบจ.นม.17210) บา้นขุนละคร - 

บา้นหนองออ อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

037.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโคก

เพชร หมู่ที ่4 ต าบลโนนรัง-บา้นโนนซาด หมู่ที ่18 ต าบล

ทา่ลาด อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

038.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยก

ทางหลวง 2223 บา้นภดิูนทอง หมู่ที ่15 ต าบลโนนรัง-

บา้นพนัธเ์จริญ หมู่ที ่12 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง 

จังหวดันครราชสีมา

039.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหนองเสาเดียว

ใหม่พฒันา หมู่ที ่10 ต าบลทา่อ่าง บริเวณถนนช่วงนา นาง

เสง่ียม กวนกระโทก - ถนนเส้นรอบเมือง เชือ่ม บา้นหนอง

โสมง หมู่ที ่6 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมือง จังหวดั

นครราชสีมา

040.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกการเกษตรสายโปร่งตา

คลอง บา้นบ ุหมู่ที ่10 ต าบลพลับพลา (นม.ถ 59-082 

เชือ่มถนนทางหลวงหมายเลข 24) บา้นโพธิท์อง หมู่ที ่12 

ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

041.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายบา้นตุ๊กปุก๊ บา้น

ดอนไพล หมู่ที ่8 ต าบลทา่เยีย่ม อ าเภอโชคชัย เชือ่ม 

ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา
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042.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก

โคกพลวงบน หมู่ที ่12 ต าบลละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชค

ชัย เชือ่ม บา้นโคกลอย หมู่ที ่9 ต าบลแหลมทอง อ าเภอ

หนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา

043.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนก

รีต (AC) สายจากบา้นบงึพระ หมู่ที ่7 ผ่านบา้นหนองแปลน

 หมู่ที ่11 ถึงบา้นบงึไทย หมู่ที ่8 ต าบลทา่ลาดขาว อ าเภอ

โชคชัย เชือ่ม บา้นโกรกหวา้ หมู่ที ่11 ต าบลดอน อ าเภอ

ปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา (นม.ถ.64-003)

044.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายกั้นเขต บา้นโนน

เพชร หมู่ที ่6 ต าบลทา่เยีย่ม เชือ่ม ต าบลละลมใหม่พฒันา

 อ าเภอ โชคชัย จังหวดันครราชสีมา

045.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเก่า 

หมู่ที ่1 ต าบลบา้นเก่า เชือ่ม บา้นพนัชนะ หมู่ที ่1 ต าบล

พนัชนะ อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

046.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายด่านขุนทด - สูง

เนนิ บา้นมอสูง ต าบลตะเคียน เชือ่มบา้นหนองสาร หมู่ที ่1

 ต าบลสระจรเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

047.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นกุดนางทอหกู หมู่ที่

 5 ต าบลหนิดาด เชือ่มบา้นปา่รังงาม ต าบลหว้ยบง อ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

048.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นกุดโดก ต าบลบา้น

เก่า เชือ่มบา้นหนองพงัโพด ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุน

ทด จังหวดันครราชสีมา

049.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอน

ตะหนนิใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลสระจรเข้ เชือ่มต่อ บา้นดอน

กลอย ต าบลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

050.โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายบา้นหลุ่ง หมู่ที ่

10 ต าบลบา้นแปรง เชือ่มกับบา้นกระชาว ต าบลกุดพมิาน 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

051.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแปรง

ใหม่พฒันา หมู่ที ่4 ต าบลบา้นแปรง เชือ่มกับต าบลหนอง

ไทร อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา
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052.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นโนนเต็ง หมู่ที ่2 

ต าบลโนนเมืองพฒันา อ าเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา ถึงบา้นหนองแดง ต าบลหนองไทร อ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

053.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น 

อบต.เทยีม ถึงสามแยก บา้นหวันา หมู่ที ่8 ต าบลหนองไทร

 เชือ่มบา้นสระสมบรูณ์ หมู่ที ่13 เทศบาลต าบลหนองบวั

ตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

054.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นหวัสระ หมูที ่4 

ต าบลส านกัตะคร้อ เชือ่มต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุน

ทด จังหวดันครราชสีมา

055.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายบา้นเทพนมิิตร หมู่

ที ่3 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์เชือ่มบา้นใหม่

ชัยพฤกษ ์ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา

056.โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นวงัม่วงสามัคคี 

หมู่ที ่7 ต าบลวงัยายทอง - บา้นท านบเทวดา หมู่ที ่5 

ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวดันครราชสีมา

057.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนาย

เจิม  ศิริรวง บา้นนายมานะ เขียนแก้ว ต่อจากเดิม บา้น

มะค่าคุก หมู่ที ่1 (เชือ่มต่อ บา้นหว้ยทราย หมู่ที ่7 ต าบล

หนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวดันครราชสีมา)

058.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนิเง้ิม 

ต าบลดอนยาวใหญ่ เชือ่มบา้นหวัตลาด ต าบลส าพะเนยีง 

อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

059.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหวา่งต าบล หมู่ที่

 3 บา้นโกรก ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง หมู่ที ่8 

บา้นดอนววั ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

060.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้

โรงเรียนบา้นตะเภาหนนุ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง 

เชือ่มบา้นโนนตะโก ต าบลชีวาน อ าเภอพมิาย จังหวดั

นครราชสีมา

061.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นดอนยาวนอ้ย หมู่ที ่6

 ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง เชือ่มอ าเภอสีดา จังหวดั

นครราชสีมา
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062.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นนายมานะ บา้นแก 

หมู่ที ่3  ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง เชือ่มบา้นสีดา ต าบล

สีดา อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

063.โครงการถนน (อบจ.นม.09202) ตลาดโคกสวาย - 

บา้นหนองหอย อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

064.โครงการถนน (อบจ.นม.09304) บา้นมะค่า - บา้น

โตนด อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

065.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง

น้ าใส หมู่ที ่5 ต าบลบา้นวงั เชือ่มบา้นคูเมือง หมู่ที ่3 

ต าบลบลัลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

066.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ทุง่หนองแหวน หมู่ที ่6 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย - บา้น

ใหม่ หมู่ที ่12 ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวดั

นครราชสีมา

067.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน

มิตรภาพบา้นศรีสุข หมู่ที ่8 ต าบลดอนชมพ ูไปทาง

โรงเรียนศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี เชือ่มเขตเทศบาลต าบล

โนนสูง บา้นเพกิ ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวดั

นครราชสีมา

068.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่

ดอนเปล้า หมูที ่15 ต าบลใหม่ เชือ่มต่อบา้นดอนชมพ ูหมู่

ที ่1 ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา

069.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองมาบจาน 

(บา้นขาม หมู่ที ่9 - บา้นโตนด หมู่ที ่6) ต าบลโตนด 

เชือ่มต่อเขต บา้นโนนกระถิน หมู่ที ่6 ต าบลล ามูล อ าเภอ

โนนสูง จังหวดันครราชสีมา

070.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบา้นจันดุม 

หมู่ที ่6 ต าบลใหม่ เชือ่มต่อ บา้นบงิ หมู่ที ่5 ต าบลบงิ 

อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา

071.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นส าโรงกระจาย 

หมู่ที ่3 ต าบลบงิ เชือ่มบา้นดอนชมพพูฒันา หมู่ที ่10 

ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา

072.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเพราม

 หมู่ที ่4 ต าบลใหม่ เชือ่มเขตเทศบาลต าบลโนนสูง บา้น

โนนหมัน ต าบลโนนสูง  อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา
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073.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12 

บา้นใหม่กลอ ต าบลใหม่ (จากถนนส่ีแยกหลังโรงเรียนบา้น

ใหม่) เชือ่ม บา้นหนองตะครอง หมู่ที ่4 ต าบลดอนหวาย 

อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา

074.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้นนาง

ประนอม บา้นหนองเครือชุด หมู่ที ่7 ต าบลล าคอหงษ ์

อ าเภอโนนสูง เชือ่มบา้นถนนโพธิ ์หมู่ที ่5 ต าบลถนนโพธิ ์

อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

075.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

จันอัด หมู่ที ่2 ต าบลจันอัด เชือ่ม บา้นโนนตากลาง (จุดที ่

2) หมู่ที ่8 ต าบลเมืองปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดั

นครราชสีมา

076.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก

บา้นโนนกระถิน หมู่ที ่10 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 

เชือ่ม บา้นหนกุ หมู่ที ่4 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขาม

สะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

077.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก

บา้นหนองพลอง หมู่ที ่4 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง 

เชือ่ม บา้นนามาบ หมู่ที ่5 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอ

ขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

078.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นหนองกก

 หมู่ที ่8 ต าบลพงัเทยีม ถึงบา้นตลุกชัง่โค หมู่ที ่7 ต าบล

หนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา

079.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง

ผือ  หมู่ที ่2 ต าบลหนองหวา้ (บา้นหนองผือ - เขตบา้นฝา

ผนงั หมู่ที ่1 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดั

นครราชสีมา)

080.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ขามปอ้ม หมู่ที ่3 ต าบลบวัลาย - บา้นโนนเมือง หมู่ที ่4 

ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา

081.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นวงัโพน หมู่ที ่2 

ต าบล บวัลาย อ าเภอบวัลาย -บา้นหนองหญ้าปล้อง 

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น
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082.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ดอนหนั หมู่ที ่8 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย - บา้นสาม

เมือง หมู่ที ่1 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวดั

นครราชสีมา

083.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหลุบกุง

 หมู่ที ่10 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย - บา้นโคกกลาง 

หมู่ที ่8 ต าบลขุนทอง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

084.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น

หนองเรือ หมู่ที ่7 ต าบลเมืองพะไล - บา้นวงัโพน หมู่ที ่2 

ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา

085.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก จากบา้นไร่ หมู่ที ่6 

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ ถึง บา้นเก่าค้อ ต าบล

หนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

086.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายบา้นหวัหนอง - 

บา้นโนนต้ิว (สายเก่า) บา้นสระครก หมู่ที ่10 ต าบลบวั

ใหญ่ เชือ่ม ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั

นครราชสีมา

087.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบา้นหวัหนอง 

ต าบลบวัใหญ่ - บา้นเสมาใหญ่ หมู่ที ่1 ต าบลเสมาใหญ่ 

อ าเภอ บวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

088.โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 150-02 ด้วยแอสฟลั

ติกส์คอนกรีต (จากเรือนจ าบวัใหญ่ ถึงบา้นหนองเม็ก 

ต าบลด่านช้าง เชือ่มต าบลขุนทอง) อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั

นครราชสีมา

089.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก

บา้นโคกกระเบือ้ง หมู่ที ่1 ต าบลโคกกระเบือ้ง เชือ่มเขต

เทศบาลต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดั

นครราชสีมา

090.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้น

หนองโจด - บา้นโนนตาลเส้ียน (คุ้มนอ้ย) บา้นหนองโจด 

หมู่ที ่9 ต าบลโคกกระเบือ้ง เชือ่มเขต ต าบลวงัโพธิ ์อ าเภอ

บา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา

091.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

โนนทองหลาง หมู่ที ่4 ต าบลวงัโพธิ ์อ าเภอบา้นเหล่ือม 

เชือ่ม บา้นตะโกนอ้ย ต าบลบา้นปรางค์ อ าเภอคง จังหวดั

นครราชสีมา (โดยประชาคม ม.4)
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092.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ย

ชงโค หมู่ที ่1 ต าบลวงัโพธิ ์เชือ่มบา้นโนนตาลเส้ียน หมู่ที ่

12 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดั

นครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที ่1)

093.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

หว้ยชงโค หมู่ที ่1 ต าบลวงัโพธิ ์เชือ่มบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่

ที ่9 ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา

 (โดยประชาคม หมู่ที ่1)

094.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหวั

สระพาน หมู่ที ่8  ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จังหวดั

นครราชสีมา เชือ่ม บา้นกุดหอยกาบ ต าบลหนัโจด จังหวดั

ขอนแก่น

095.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

หนองลาด หมู่ที ่6 ต าบลกระทุม่ราย เชือ่ม บา้นเตย

กระโตน หมู่ที ่1 เขตเทศบาลต าบลประทาย อ าเภอ

ประทาย จังหวดันครราชสีมา

096.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวดั

หนัเตย ต าบลประทาย – เชือ่มต่อบา้นธรรมจักร ต าบล

ตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

097.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นหนองนมนาง หมู่ที่

 8 ต าบลตะคุ เชือ่มบา้นพนัธส์งวน หมู่ที ่3 ต าบลธงชัย

เหนอื อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

098.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นหนองนมนาง หมู่ที่

 8 ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชัย เชือ่มบา้นหนองพยอม หมู่ที่

 6 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

099.โครงการถนน (อบจ.นม. 14201) บา้นง้ิว - บา้นหนอง

โดน อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

100.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบา้นหนองศาลา หมู่ที ่1

 ต าบลเกษมทรัพย์ ถึงบา้นโคกขุนละคร หมู่ที ่7 ต าบล

ส าโรง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

101.โครงการถนน (อบจ.นม.25302) บา้นบะใหญ่ - บา้น

โคกสะแกราช อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา

102.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกเลียบคลองโนนส าโรง 

หมู่ที ่4 - บา้นโนนส าโรง หมู่ที ่3 ต าบลล านางแก้ว (เขตภู

หลวงบา้นล าประโคน ฝ่ังขวา) อ าเภอปกัธงชัย จังหวดั

นครราชสีมา
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103.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก (เสริมคันดิน) บา้น

หนองกระทุม่ หมู่ที ่3 ต าบลภหูลวง เชือ่มบา้นหนองขอน 

หมู่ที ่8 ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

104.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากคุ้มมอหลักหนิ หมู่ที่

 5 ต าบลกลางดง เชือ่ม ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จังหวดันครราชสีมา

105.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต สายทางบา้นปา่ไผ่ - บา้นหนองกระทุม่ ต าบล

จันทกึ เชือ่มต่อ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดั

นครราชสีมา

106.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต สายทางบา้นซับไม้ล้ม หมู่ที ่9 บา้นสายชนวน 

ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา เชือ่มต่อ

ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบรีุ

107.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน

คอนกรีตเดิมหนา้บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที ่14 บา้นหนองไม้แดง 

ต าบลพญาเย็น เชือ่มต่อบา้นถ้ าเต่า หมู่ที ่15 ต าบลกลางดง

 อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

108.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ซอยสันติสุข - หนอง

ย่างเสือ หมู่ที ่12 บา้นอ่างหนิ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปาก

ช่อง จังหวดันครราชสีมา เชือ่มต่อบา้นปางหวัช้าง ต าบล

หนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบรีุ

109.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphaltic concrete เส้นหลังโรงเรียนบา้นหวัปา้ง หมู่ที ่2

 ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง เชือ่มต่อบา้นหวัหมาก 

หมู่ที ่1 ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบรีุ

110.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphaltic concrete บา้นพรหมประกาศิต หมู่ที ่10 

ต าบลพญาเย็น เชือ่มต่อบา้นชายเขา หมู่ที ่4 ต าบลกลางดง

 อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

111.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย

กลางหมู่บา้น - สวนดอกไม้ หมู่ที ่10 ต าบลหนองน้ าแดง 

เชือ่มต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

112.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย กม.

9 ธนะรัชต์ - ผ่านศึก หมู่ที ่6 เชือ่มต าบลหมูสี และต าบล

พญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา
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113.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

หมู่ที ่20 บา้นวงัมะนาว ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง 

จังหวดันครราชสีมา

114.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

สายบา้นทองหลาง หมู่ที ่6 ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระ

ทองค า เชือ่ม บา้นสวาย หมู่ที ่5 ต าบลสายออ อ าเภอโนน

ไทย จังหวดันครราชสีมา

115.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายบา้น

หนองกก หมู่ที ่5 ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า 

เชือ่ม บา้นหนองดุม หมู่ที ่7 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย 

จังหวดันครราชสีมา

116.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายบา้น

ท านบพฒันาใต้ หมู่ที ่12 ต าบลหนองหอย เชือ่ม บา้นมาบ

ค่าย หมู่ที ่6 ต าบลทพัร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวดั

นครราชสีมา

117.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระหนองจิก หมู่ที ่2

 ต าบลสัมฤทธิ ์(เลียบล าน้ ามูล) อ าเภอพมิาย เชือ่ม ล าเชิง

ไกร บา้นส้ม หมู่ที ่2 ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสูง 

จังหวดันครราชสีมา

118.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นตาล หมู่ที ่9 

ต าบลสัมฤทธิ ์เชือ่ม บา้นดอนแซะ หมู่ที ่9 ต าบลในเมือง 

อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา

119.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น

โนนพทุรา หมู่ที ่6 ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย ถึง บา้น

หนองหลัก หมู่ที ่3 ต าบลหนองหลัก อ าเภอชุมพวง 

จังหวดันครราชสีมา

120.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลอง

ซอย 6 ซ้าย) จากบา้นโนนกระเพรา หมู่ที ่15 ต าบลดงใหญ่

 ถึง บา้นแทน่ ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวดั

นครราชสีมา

121.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ทุง่พกิุลทอง หมู่ที ่10 ต าบลชีวาน – บา้นคอนเมือง หมู่ที ่2

 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

122.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากถนนพมิาย-ชุมพวง)

 แยกไปหนองแร้งเฒ่า บา้นบสุามัคคี หมู่ที ่9 ต าบลโบสถ์ 

อ าเภอพมิาย เชือ่มบา้นสองคอน หมู่ที ่16 ต าบลทา่ลาด 

อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา
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123.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นละหลอด หมู่ที ่3 

ต าบลธารละหลอด อ าเภอพมิาย เชือ่มบา้นโนนสะเดา หมู่

ที ่10 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา

124.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางทา่เยีย่ม ถึง 

สะพานขอน บา้นตะปนั หมู่ที ่5 ต าบลรังกาใหญ่ เชือ่มบา้น

โนนมะกอก หมู่ที ่8 ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย จังหวดั

นครราชสีมา

125.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน

เมืองบา้นใหม่สามัคคี หมู่ที ่16 ต าบลในเมือง - บา้นสระ

งาม หมู่ที ่12 ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย จังหวดั

นครราชสีมา

126.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพช็รมาตุคลา บา้น

หนองบวัค า หมู่ที ่5 ต าบลหนองระเวยีง ถึง บา้นบ ุหมู่ที ่8

 ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา

127.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองหญ้าขาว หมู่ที่

 11 สายหนา้วดั หนองหญ้าขาว ต าบลนคิมสร้างตนเอง 

เชือ่มบา้นโคกรักษ ์หมู่ที ่11 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอ

หว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

128.โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก สายหนองตากเนือ้ 

บา้นกุดสระแก้ว หมู่ที ่3 ต าบลวงัยายทอง - บา้นไร่ชัยพนัธ์

 หมู่ที ่12 ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา

129.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บา้นวงัหนิ หมู่ที ่5 ต าบลบา้นโพธิ ์เชือ่มต่อต าบลตลาด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

130.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

จากหมู่บา้นโนนมะกอก ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมือง 

ถึงล าช่องโค เชือ่มต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวดันครราชสีมา

131.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น

มาบมะค่านอ้ย เชือ่มต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมือง 

จังหวดันครราชสีมา

132.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแบง่

เขตต าบลมะเริง-พะเนา บา้นบงึสาร หมู่ที ่5 ต าบลมะเริง 

เชือ่มต าบลพะเนา อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา
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133.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกบา้นไทรงาม 

หมู่ที ่7 ต าบลระเริง อ าเภอวงัน้ าเขียว เชือ่มเขต ต าบล

คลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

134.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นดงบงั หมู่ที ่6 

ต าบลหว้ยยาง เชือ่มลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

135.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 

(ซอยทางเข้าสนามแข่งรถ) บา้นศรีพฒันา หมู่ที ่4 ต าบล

บา้นโพธิ ์เชือ่มต่อต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวดันครราชสีมา

136.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต าบล

ตลาด เชือ่ม ต าบลหวัทะเล) สายเลียบล าตะคลองใหญ่ฝ่ัง

ซ้าย ชุมชนโนนทพัม้าสามัคคี บา้นตลาด หมู่ที ่3

137.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบตุาล 

หมู่ที ่2 บตุาลซอย 6 ถึง คลองยาง เชือ่มต าบลโคกไทย 

อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

138.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณ 

ซอยข้างสนามกีฬา บา้นทา้วสุระหมู่ที ่10 เชือ่มบา้นแสน

สุข หมู่ที ่7 ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวดันครราชสีมา

139.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที ่3 (ซอยบา้นนายสมมาตร) เชือ่มต่อถนน

ไปบา้นหนองผักบุง้ ต าบลธงชัยเหนอื อ าเภอปกัธงชัย 

จังหวดันครราชสีมา

140.โครงการถนน อบจ.นม.27302 บา้นเมืองยาง-บา้น

กระเบือ้งนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา

141.โครงการถนน (อบจ.นม.27201) บา้นโนนละกอ - 

บา้นปลักแรต อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา

142.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นโนนเพชร หมู่ที ่

3 ต าบลละหานปลาค้าว-บา้นโนนละกอ หมู่ที ่1 ต าบล

กระเบือ้งนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา

143.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นโนนสมบรูณ์ 

หมู่ที ่7 ถึงบา้นปลักแรต ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย 

ส าหรับบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่7 ต าบลละหานปลาค้าว 

อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา
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144.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเส้นต่อจากเส้นทาง

หนา้โรงพยาบาลล าทะเมนชัยหนองบวัวง หมู่ที ่1 (เขต

เทศบาลต าบลขุย) เชือ่มบา้นตลาดหนองบวัวง หมู่ที ่9 (เขต

เทศบาลต าบลหนองบวัวง) หมู่ที ่1 บา้นหนองบวัวง 

ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา

145.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 

คอนกรีต สายทางบา้นอ้อ หมู่ที ่13 - บา้นหนองดู่ หมู่ที ่10

 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา

146.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่

สามัคคี หมู่ที ่15  ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 

เชือ่มบา้นเขวา้ ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวดั

นครราชสีมา

147.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นยางงามพฒันา หมู่ที่

 20 ต าบลวงัหมี เชือ่ม บา้นวงัขอน ต าบลระเริง อ าเภอวงั

น้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา

148.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโปง่ค่าง

 หมู่ที ่11 ต าบลระเริง อ าเภอวงัน้ าเขียว เชือ่มเขตต าบลวงั

กะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

149.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นหนองไม้แดง หมู่ที่

 13  ต าบลวงัหมี อ าเภอวงัน้ าเขียว ถึง ต าบลวงักะทะ 

อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา

150.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นยุบอีปนู หมู่ที ่4 

ต าบลวงัหมี ถึง บา้นคลองทเุรียน หมู่ที ่6 ต าบลวงัน้ าเขียว

 อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา

151.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

แยกทางหลวง 304 บา้นบะด่าน หมู่ที ่5 ต าบลอุดมทรัพย์ 

อ าเภอวงัน้ าเขียว - บา้นหนองนกเขียน หมู่ที ่2 ต าบลภู

หลวง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

152.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นกุดเต่างับ หมู่ที ่3 

ต าบลกุดนอ้ย เชือ่มบา้นสุชัยพฒันา หมู่ที ่7 ต าบลสีค้ิว 

อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

153.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นโศกรวก หมู่ที ่7 

ต าบลหนองหญ้าขาว เชือ่มบา้นหนองแวง หมู่ที ่2 ต าบล

ดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

154.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นดอนนกเขา หมู่ที ่5 

ต าบลกุดนอ้ย เชือ่มบา้นนาหนอง ต าบลบา้นหนั อ าเภอสี

ค้ิว จังหวดันครราชสีมา
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155.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเชือ่มระหวา่ง

บา้นหนองรี หมู่ที ่3 (ซ.ฟาร์มไก่) ต าบลสีค้ิว เชือ่มบา้นกุด

เต่างับ หมู่ที ่3 ต าบลกุดนอ้ย อ าเภอสีค้ิว จังหวดั

นครราชสีมา

156.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน เชือ่มระหวา่ง องค์การบริหารส่วนต าบล

มิตรภาพ เทศบาลเมืองสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว และองค์การ

บริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดั

นครราชสีมา

157.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้นทุง่พนมวงั 

หมู่ที ่12 ถึงบา้นทา่ข้าม หมู่ที ่10 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสี

ค้ิว เชือ่มบา้นวะภแูก้ว ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนนิ 

จังหวดันครราชสีมา

158.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นวงัโรง

นอ้ย หมู่ที ่4 ต าบลกฤษณา เชือ่มบา้นหนองโบสถ์ หมู่ที ่12

 ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

159.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สาย ทช.นม.3044 

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 ต าบลวงัโรงใหญ่ เชือ่ม แยก ทช.

นม.4059 บา้นโคกเพชร หมู่ที ่4 ต าบลกฤษณา อ าเภอสีค้ิว

 จังหวดันครราชสีมา

160.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นโนนประดู่ หมู่ที ่3

 ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว เชือ่มบา้นค่ายทะยิง หมู่ที ่6

 ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

161.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนรัง

 หมู่ที ่5 ต าบลกฤษณาเชือ่มบา้นหว้ยลุง หมู่ที ่2 ต าบลวงั

โรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

162.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหวา่งบา้น หนอง

เกตุ หมู่ที ่4 ต าบลหนองน้ าใส ไปบา้นมะค่างาม หมู่ที ่4 

ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

163.โครงการถนน (อบจ.นม.20304) บา้นหนองน้ าใส - 

บา้นสง่าพฒันา อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา

164.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก สายปาก

ทางบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่6 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา -

 บา้นโคกเพด็ หมู่ที ่2 ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ 

จังหวดันครราชสีมา
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165.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บา้นโสกนกเต็น หมู่ที ่7 ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา 

เชือ่มบา้นหนองพวง ต าบลวงัไม้แดง อ าเภอประทาย 

จังหวดันครราชสีมา (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

166.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือ่มระหวา่งต าบล

จาก หมู่ที ่7 บา้นตาลาด ต าบลโนนประดู่ ถึง หมู่ที ่7 บา้น

แทน่ ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

167.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือ่ม

ระหวา่งต าบลสายทีส่าธารณะบอ่ไก่แก้ว บา้นดอนโก่ย หมู่

ที ่10 ต าบลสีดา เชือ่มทางบา้นหวัตะโมน หมู่ที ่7 ต าบล

สามเมือง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

168.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเก่า 

บา้นโนนค่า ต าบลโนนค่า เชือ่มบา้นดอน ต าบลบุง่ขีเ้หล็ก 

อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

169.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบา้นวงัรางนอ้ย 

หมู่ที ่9 ต าบลมะเกลือเก่า - บา้นทุง่สะแบง ต าบลมะเกลือ

ใหม่ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

170.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ดอน หมู่ที ่10 ต าบลบุง่ขีเ้หล็ก - บา้นหนองสะแก ต าบล

โนนค่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

171.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นกุดขมิ้น หมู่ที ่3 

ต าบลหนองตะไก้ เชือ่มบา้นบตุาต้อง หมู่ที ่7 ต าบลนา

กลาง อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา

172.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก

บา้นบอ่ลิง หมู่ที ่10 ต าบลโนนสมบรูณ์ เชือ่มบา้นหนอง

หลักศิลา หมู่ที ่5 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง จังหวดั

นครราชสีมา

173.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น

ทรัพย์เจริญ หมู่ที ่4  ต าบลบา้นราษฎร์ เชือ่ม บา้นโคกสูง 

หมู่ที ่3 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวดั

นครราชสีมา (ช่วงที2่)

174.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหนองลูกควาย 

หมู่ที ่5 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุมาก เชือ่มต าบล

ละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

670



500,000 500,000

920,000 920,000

1,500,000 1,500,000

1,580,000 1,580,000

499,000 499,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง

175.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหนองชงโค หมู่ที ่

11 ต าบลหนองหวัแรต จากบริเวณไร่นายสนัน่ กรวยสวสัด์ิ 

เชือ่มต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดั

นครราชสีมา

176.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บา้นลุงเขวา้ หมู่ที ่6 ต าบลลุงเขวา้ - บา้นใหม่สมบรูณ์ หมู่

ที ่3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดั

นครราชสีมา (รหสัสายทาง นม.ถ 259-01)

177.โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที ่9 สายวดัสวรรค์

วารี ต าบลหนองตะไก้ เชือ่ม บา้นหนองหนิ หมู่ที ่10 

ต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดั

นครราชสีมา

178.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปลัก

ข่อย หมู่ที ่5 ต าบลหนองบนุนาก เชือ่ม บา้นยอกขาม หมู่ที่

 7 อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา

179.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บา้นหลุ่งประดู่พฒันา หมู่ที ่11 ต าบลหลุ่งประดู่ เชือ่มบา้น

โนนส าราญ หมู่ที ่9 ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง

 จังหวดันครราชสีมา

180.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บา้นโคกเพชร หมู่ที ่10 ต าบลหลุ่งประดู่ เชือ่ม บา้นโคก

รักษ ์หมู่ที ่11 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง 

จังหวดันครราชสีมา

181.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 

226 โรงไฟฟา้ย่อย บา้นสระทอง หมู่ที ่7 ต าบลทบัสวาย 

เชือ่มต่อถึงวดัโนนส าราญ บา้นโนนส าราญ หมู่ที ่9 ต าบล

เมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

182.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นหนองม่วงงาม 

ต าบลง้ิว ถึงเขตติดต่อ บา้นหลุ่งตาด่อน หมู่ที ่7 ต าบลหลุ่ง

ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

183.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

ตะคร้อใต้ ต าบลหนิดาด เชือ่มบา้นหนิดาด (เทศบาลหนิ

ดาด) อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

184.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองรัง หมู่ที ่2 

ต าบลแชะ เชือ่มบา้นโคกแขวน หมู่ที ่5 ต าบลเฉลียง 

อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

671



500,000 500,000

36,000,000 36,000,000

500,000 500,000

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,600,000 1,600,000

1,380,000 1,380,000

2,000,000 2,000,000

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง

185.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นนาราก

 หมู่ที ่3 ต าบลอรพมิพ ์เชือ่มบา้นจระเข้หนิ หมู่ที ่8 ต าบล

จระเข้หนิ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

186.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสมบติั

พฒันา หมู่ที ่13 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดั

นครราชสีมา เขตติดต่อบา้นดงงาม ต าบลดงอีจาน อ าเภอ

โนนสุวรรณ จังหวดับรีุรัมย์

187.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวา่ง

บา้นโคกรักษ ์- บา้นโคกซาด ต าบลหลุ่งตะเคียน - บา้นกู่

ศิลาขันธ ์หมู่ที ่4 ต าบลหลุ่งประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง 

จังหวดันครราชสีมา

188.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นทบั

สวายพฒันา หมู่ที ่2 ต าบลทบัสวาย บริเวณถนนสาย 226

 ถึงทางรถไฟ บา้นหนองโสน หมู่ที ่4 ต าบลหว้ยแถลง 

อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

189.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง

ผักโพด หมู่ที ่5 - บา้นหนองโกสีย์ หมู่ที ่8 ต าบลหลุ่งประดู่

 เชือ่มต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดั

นครราชสีมา

190. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนาตะคุ หมู่ที ่6

 ต าบลง้ิว ถึงบา้นซ่าเลือด หมู่ที ่3 ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ย

แถลง จังหวดันครราชสีมา

191.โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต จาก

ถนนสายแยกทางหลวงชนบท บา้นทบัสวายพฒันา หมู่ที ่2

 ไปบา้นโนนส าราญ หมู่ที ่9 ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอ

หว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

192.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น

หนองโน เชือ่มต่อบา้นซ่าเลือด ต าบลกงรถ (ช่วงบา้นส่ีแยก

ไปบา้นโคกซาง) หมู่ที ่9 บา้นส่ีแยก ต าบลตะโก อ าเภอ

หว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

193.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโคก

เปราะหอม หมู่ที ่3 ต าบลพลสงคราม เชือ่มบา้นนามาบ 

หมู่ที ่5 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา
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194.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีต สายจากบา้นโปง่คอก หมู่ที ่14 ต าบล

โนนสมบรูณ์ อ าเภอเสิงสาง เชือ่มบา้นหนองไทร หมู่ที ่4 

ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

195.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหว้ยจรเข้ หมู่ที ่3 

ต าบลหนิดาด เชือ่มบา้นหงิหอ้ย ต าบลหนองแวง อ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

196.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต สายบา้นโนนสะอาด หมู่ที ่11 ต าบลกุดพมิาน 

เชือ่มบา้นหนองพลวง หมู่ที ่3 ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่าน

ขุนทด จังหวดันครราชสีมา

197.โครงการถนน อบจ.นม.23101 บา้นศูนย์กลาง - บา้น

โนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

198.โครงการถนน อบจ.นม.11201 สุขาภบิาลขาม

สะแกแสง - บา้นหว้ย หมู่ที ่5 ต าบลเมืองนาท อ าเภอขาม

สะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

199.โครงการถนน อบจ.นม.04306 บา้นตะโก - บา้นช่อ

ระกา อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา

200.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

(อบจ.นม.32204) บา้นหนองโจด - บา้นโนนมันเทศ อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา

201.โครงการถนน (อบจ.นม.17301) บา้นเหล่าจั่น - บา้น

หนองม่วง อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

202.โครงการถนน (อบจ.นม.08201) บา้นแปรง - บา้น

หนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

203.โครงการถนน อบจ.นม.24301 บา้นส าโรงเหนอื - 

บา้นส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

204.โครงการถนน อบจ.นม.05302 บา้นหนองม่วงช่าง

พมิพ ์- บา้นหนองพลวง อ าเภอบา้นเหล่ือม,อ าเภอบวัใหญ่

 จังหวดันครราชสีมา

205.โครงการถนน อบจ.นม.14308 บา้นนกออก - บา้น

หนองหญ้าปล้อง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

206.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

(อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 - บา้นโนนไม้แดง 

อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา
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207.โครงการถนน อบจ.นม.27303 บา้นหนองสะแก - 

บา้นเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา

208.โครงการถนน (อบจ.นม.22303) บา้นซับตะคร้อ - 

บา้นทา่ตะแบก อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา

209.โครงการถนน อบจ.นม.16203 บา้นหนองแสง - บา้น

หนองม่วง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา

210.โครงการก่อสร้างหอ้งอเนกประสงค์ของศูนย์

ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 

ประจ าอ าเภอเมืองยาง

211.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่ีแยก

เริงสะแก บา้นหนองหวา้ หมู่ที ่6 ต าบลโพนทอง อ าเภอสี

ดา เชือ่มบา้นเขวา้ ต าบลกระทุม่ราย อ าเภอประทาย 

จังหวดันครราชสีมา

212.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททบัยาง 

Asphaltic concrete (AC) บา้นตะคลองแล้ง หมู่ที ่1 

ต าบลโค้งยาง เชือ่มบา้นโนน ต าบลโปง่แดง อ าเภอขาม

ทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

01.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.

คลองยาง – บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

02.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 

หนองไทร – วงัไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

03.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ.

หนองปรือ – บ.ดงใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

04.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.

ต าแย – บ.วดั อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

05.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.

วงัหนิ - บ.ทองหลาง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

06.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 สาย

เมนที ่5 อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
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07.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15103 สาย

เมนที ่1 อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

08.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15101 สาย

เมนที ่3 อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

09.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 สาย

เมนที ่4 อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

10.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15206 บ.

เมืองท ี- บ.ธารละหลอด อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

11.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21206 บ.

บุง่เตย – บ.สระน้ าใส อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

12.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21111 บ.

นา – บ.ขนงพระเหนอื อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

13.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 

หนองหญ้าปล้อง - บ.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

14.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21102 บ.

ซับสวอง – บ.ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

15.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21103 เขา

จันทร์หอม – บ.บุง่เตย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

16.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ.

ดอนคนทา – บ.หนองหวา้ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

17.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.

หนองไทร - บ.โกรกเดือนหา้ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

18.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21205 บ.

ขนงพระกลาง - บ.โปง่กระสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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19.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21104 รร.

นคิมชล ฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

20.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18009 สาย

ยุทธศาสตร์ บ.กุดจิก – บ.นากลาง อ.สูงเนนิ จ.นครราชสีมา

21.โครงการจัดซ้ือและติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน

แสงอาทติย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ต้น โรงเรียนคลองเมืองพทิยาคม

22.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED

 Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06201 บ.

หนิโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

23.โครงการจัดซ้ือและติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน

แสงอาทติย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ต้น โรงเรียนหนองขามพทิยาคม

24.โครงการเพิม่แสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ (LED 

Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06203 บ.

โคกหนองโสน ม.2,3 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

01.โครงการซ่อมอาคารส านกังาน รหสัพสัดุ 005360001 

ทีต้ั่ง ทีว่า่การอ าเภอเสิงสาง หมู่ที ่3 ต าบลเสิงสาง อ าเภอ

เสิงสาง จังหวดันครราชสีมา

01.โครงการขุดลอกคลองตามูล บา้นโนนแดง หมู่ที ่16 

ต าบลพลับพลา เชือ่ม บา้นปรางค์ใหม่พฒันา หมู่ที ่15 

ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

02.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บา้นมะค่าคุก หมู่ที ่1 

ต าบลบงึปรือ (เชือ่มต่อ บา้นหว้ยทราย หมู่ที ่7 ต าบล

หนองแวง อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

03.โครงการขุดลอกคลองร ายายชี บา้นเกาะแหลม บา้น

สะพานเลียบ บา้นบงึปรือ หมู่ที ่3 - 6 - 7 ต าบลบงึปรือ 

(เชือ่มต่อ บา้นทา่วงัศาล หมู่ที ่15 ต าบลหนองแวง อ าเภอ

เทพารักษ ์จังหวดันครราชสีมา)

04.โครงการขุดลอกล าหว้ยเจียบ ช่วง หมู่ที ่12 ชุมชนโนน

เขวา้ เขตเทศบาลต าบลโนนแดง เชือ่มต่อเขต อบต.โนน

แดง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา
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05.โครงการขุดคลองใหม่บา้นหนองนมนาง หมู่ที ่8 ต าบล

ตะคุ อ าเภอปกัธงชัย เชือ่มบา้นหนองพยอม อ าเภอสูงเนนิ

 จังหวดันครราชสีมา

06.โครงการขุดลอกคลองล าซอตลอดทัง้สาย จากต าบลตะ

คุ เชือ่มต าบลเมืองปกั อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา

07.โครงการขุดลอกคลองล าจักโพง บา้นโนนแหน หมู่ที ่3 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์เชือ่มบา้นวงัโปง่ หมู่ที ่6

 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

08.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างท านบ

ดินกั้นน้ า บา้นคลองทราย หมู่ที ่8 ต าบลวงัน้ าเขียว ถึง 

บา้นยุบพฒันา หมู่ที ่11 ต าบลวงัหมี อ าเภอวงัน้ าเขียว 

จังหวดันครราชสีมา

09.โครงการขุดลอกล าหว้ยโกรกขีห้นตูอนบน บา้นโนน

ประดู่ หมู่ที ่1 ต าบลพะงาด เชือ่มต่อ ต าบลเมืองเกษตร 

อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

10.โครงการขุดลอกล าหว้ย บา้นมะเกลือ หมู่ที ่6 ต าบล

พะงาด อ าเภอขามสะแกแสง เชือ่ม ต าบลถนนโพธิ ์อ าเภอ

โนนไทย จังหวดันครราชสีมา

รวม 48,335,930 32,865,340

11.โครงการขุดลอกล าหว้ยยาง บา้นเมืองคง หมู่ที ่2 

ต าบลคูขาด เชือ่มต่อเขตต าบลเมืองคง

12.โครงการขุดลอกล าหว้ยชัยสมร บา้นคูขาด หมู่ที ่3 

ต าบลคูขาด เชือ่มต่อเขตต าบลเมืองคง

677



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร (สถำนีขนส่งโชคชัย)
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

รำยรับ
รำยรับจริง ประมำณกำร

2562 2563 2564 2565
หมวดรำยได้

ค่าบริการสถานีขนส่ง 820,020.51 784,700.00 527,720.00 539,220.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 775,600.00 542,506.38 678,600.00 744,400.00

รวมรำยรับ 1,595,620.51 1,327,206.38 1,206,320.00 1,283,620.00

2564 2565

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

2563

งบบุคลากร 460,000.00 583,870.84 600,000.00 600,000.00

รำยจ่ำย
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร

2562

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,800.00

งบกลาง 23,000.00 26,994.00 30,000.00 30,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

งบด าเนินงาน 290,017.35 329,926.68 576,320.00 632,820.00

รวมรำยจ่ำย 773,017.35 940,791.52 1,206,320.00 1,283,620.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,283,620 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,283,620 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 539,220 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 744,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ในกิจการ

สถานีขนส่งโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองคการบริหารส่วนจังหวัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,283,620 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 30,000 บาท

งบกลาง รวม 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจาง 
ทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ ของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 

เบิกจายตาม มาตรา 47 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 600,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของกิจการสถานีขนสงโชคชัย 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการฯ  
405,000 บาท
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง  
135,000 บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกิจการสถานีขนสงโชคชัย 

เปนไปตาม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 632,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,500 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ตํารวจสารวัตร 

เปนไปตาม

- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.

ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
สถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559                                                        
ตั้งรายจายจากเงิน รายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 216,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการและลูกจางของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

ค่าใช้สอย รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน

197,320 บาท 

182,320 บาท

1. คาจางขนขยะและสิ่งปฏิกูล      จํานวน 22,720 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ขุดลอกทอระบายนํ้า ฯลฯ

สําหรับบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย โดยเบิกจาย

ตามระเบียบที่กําหนด 

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

2) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก     จํานวน 159,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใด

อยางหนึ่ง เชน จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาขนยายสิ่งของตางๆ 

การกําจัดปลวก ตัดหญา ถางปา การจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ สําหรับสถานี

ขนสงผูโดยสารโชคชัย โดยเบิกจายตามระเบียบที่กําหนด 

เปนไปตาม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติสําหรับบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1.วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ

2.วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร

 ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ฯลฯ

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุ

สิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด 

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํา้มันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

เปนไปตาม 

 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
1. วัสดุคงทน  เชน เคียว สปริงเกอร์ (sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง  ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 119,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าใชกับทรัพย์สินของสถานีขนสง
ผูโดยสารโชคชัย

เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคานํ้าประปาใชในอาคารและกิจการซึ่งเปนทรัพยสิน 

ของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโทรศัพทในราชการของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการระบบโทรคมนาคม (Internet) ใชในราชการ 

ของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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งบลงทุน  เป็นเงิน 20,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 20,800 บาท

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน  17,000 บาท (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19  นิ้ว)    

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ 

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน 

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 1 ชุดๆละ 3,800 บาท  

- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

เปนไปตาม

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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ที่ปรึกษา 
นางยลดา      หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

 

คณะทำงาน 
นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางนิภา แขนรัมย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

นางสาวนิตรติยา จันทร์ภิรมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

จ่าเอกเอกพจน์ เทียบแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางศรีวรรณ  เจริญเดช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายภูริชช ์ พัจนสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายพงษ์พัฒน์ วงเวียน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายถิรวุฒิ เนียมสูงเนิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
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