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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 4,904,485,813.47 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,920,478,548.51 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 887,118,775.97 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 105 โครงการ 
รวม 128,640,139.90 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 452 โครงการ 
รวม 330,972,343.11 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 33,074,400.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 3,639,528,806.92 บาท ประกอบด้วย

       149,679,047.28 บาท จํานวน  

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

          26,038,158.49 บาท 

          20,617,493.53 บาท 

0.00 บาท 

            1,278,446.60 บาท 

                82,619.00 บาท 

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน

จํานวน      1,384,643,242.0 2 บาท
จํานวน       2,057,189,800.00 บาท
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 243,796,781.74 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 2,440,411,062.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 128,117,939.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน   1,241,875,840.55 บาท

งบดําเนินงาน
งบลงทุน จํานวน 24,989,360.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 240,732,646.30 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 203,109,030.30 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่งโชคชัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

979,986.00 บาทจํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

785,488.35 บาท

0.00 บาท

0.00 บาท

0.00 บาท

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ

ยืมเงินสะสม

กําไรสะสม

เงินสะสม

ทุนสํารองเงินสะสม

เงินฝากธนาคาร

ทรัพย์รับจํานํา

จํานวน 3,163,295.17 บาท

จํานวน 1,025,327.74 บาท

จํานวน 4,532,064.16 บาท

จํานวน 0.00 บาท

จํานวน   1,045,427,922.79 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 149,679,047.28 115,000,000.00 100,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

26,038,158.49 12,000,000.00 2,500,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 20,617,493.53 20,000,000.00 5,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,278,446.60 1,400,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากทุน 82,619.00 60,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 197,695,764.90 148,460,000.00 108,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 1,384,643,242.02 1,151,540,000.00 1,391,440,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,384,643,242.02 1,151,540,000.00 1,391,440,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00 1,426,219,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,057,189,800.00 1,322,444,400.00 1,426,219,200.00

รวม 3,639,528,806.92 2,622,444,400.00 2,926,219,200.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 128,117,939.20 143,994,640.00 293,979,960.00

งบบุคลากร 1,241,875,840.55 1,376,125,500.00 1,386,426,280.00

งบดําเนินงาน 1,045,427,922.79 693,073,300.00 772,812,390.00

งบลงทุน 24,989,360.00 409,250,960.00 473,000,570.00

รวมจายจากงบประมาณ 2,440,411,062.54 2,622,444,400.00 2,926,219,200.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 317,934,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 27,364,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,474,383,030

แผนงานสาธารณสุข 52,738,800

แผนงานสังคมสงเคราะห 72,094,150

แผนงานเคหะและชุมชน 26,482,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,122,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,225,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 583,353,280

แผนงานการเกษตร 5,540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 293,979,960

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,926,219,200
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 293,979,960 293,979,960
    งบกลาง 293,979,960 293,979,960
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 100,049,900 19,376,200 38,089,200 6,293,500 163,808,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 15,455,800 0 0 0 15,455,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 84,594,100 19,376,200 38,089,200 6,293,500 148,353,000

งบดําเนินงาน 97,380,000 7,090,000 41,930,000 1,330,000 147,730,000
    ค่าตอบแทน 52,180,000 600,000 17,500,000 100,000 70,380,000

    ค่าใช้สอย 38,670,000 4,160,000 2,530,000 970,000 46,330,000

    ค่าวัสดุ 6,030,000 230,000 13,800,000 260,000 20,320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 2,100,000 8,100,000 0 10,700,000

งบลงทุน 1,263,100 4,860,200 227,300 45,500 6,396,100
    ค่าครุภัณฑ์ 1,263,100 4,860,200 227,300 45,500 6,396,100

รวม 198,693,000 31,326,400 80,246,500 7,669,000 317,934,900
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 2,364,900 2,364,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,364,900 2,364,900

งบดําเนินงาน 25,000,000 25,000,000
    ค่าใช้สอย 25,000,000 25,000,000

รวม 27,364,900 27,364,900
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 47,994,200 1,020,296,600 1,068,290,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 47,994,200 1,020,296,600 1,068,290,800

งบดําเนินงาน 29,063,080 329,285,900 358,348,980
    ค่าตอบแทน 11,131,000 0 11,131,000

    ค่าใช้สอย 16,972,080 329,285,900 346,257,980

    ค่าวัสดุ 320,000 0 320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 640,000 0 640,000

งบลงทุน 2,508,000 45,235,250 47,743,250
    ค่าครุภัณฑ์ 2,508,000 43,979,250 46,487,250

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,256,000 1,256,000

รวม 79,565,280 1,394,817,750 1,474,383,030
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 6,051,500 24,732,400 30,783,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,051,500 24,732,400 30,783,900

งบดําเนินงาน 3,136,400 17,863,210 20,999,610
    ค่าตอบแทน 350,000 0 350,000

    ค่าใช้สอย 1,556,400 17,863,210 19,419,610

    ค่าวัสดุ 1,230,000 0 1,230,000

งบลงทุน 178,500 776,790 955,290
    ค่าครุภัณฑ์ 178,500 776,790 955,290

รวม 9,366,400 43,372,400 52,738,800
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 14,826,600 15,157,600 29,984,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,826,600 15,157,600 29,984,200

งบดําเนินงาน 1,140,000 20,862,400 22,002,400
    ค่าตอบแทน 200,000 1,100,000 1,300,000

    ค่าใช้สอย 520,000 4,056,450 4,576,450

    ค่าวัสดุ 420,000 14,177,950 14,597,950

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

งบลงทุน 107,550 20,000,000 20,107,550
    ค่าครุภัณฑ์ 107,550 0 107,550

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 20,000,000 20,000,000

รวม 16,074,150 56,020,000 72,094,150
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 12,266,840 3,478,000 5,437,340 21,182,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,266,840 3,478,000 5,437,340 21,182,180

งบดําเนินงาน 2,500,000 2,000,000 800,000 5,300,000
    ค่าใช้สอย 2,500,000 2,000,000 800,000 5,300,000

รวม 14,766,840 5,478,000 6,237,340 26,482,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 9,841,000 9,841,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,841,000 9,841,000

งบดําเนินงาน 22,281,400 22,281,400
    ค่าใช้สอย 22,281,400 22,281,400

รวม 32,122,400 32,122,400

12



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 2,140,900 2,934,700 5,075,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,140,900 2,934,700 5,075,600

งบดําเนินงาน 6,300,000 22,850,000 6,000,000 35,150,000
    ค่าใช้สอย 6,300,000 22,850,000 6,000,000 35,150,000

รวม 6,300,000 24,990,900 8,934,700 40,225,600
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 18,190,500 36,904,400 55,094,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,190,500 36,904,400 55,094,900

งบดําเนินงาน 130,600,000 0 130,600,000
    ค่าตอบแทน 700,000 0 700,000

    ค่าใช้สอย 101,100,000 0 101,100,000

    ค่าวัสดุ 28,800,000 0 28,800,000

งบลงทุน 34,651,980 363,006,400 397,658,380
    ค่าครุภัณฑ์ 34,651,980 0 34,651,980

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 363,006,400 363,006,400

รวม 183,442,480 399,910,800 583,353,280
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 4,400,000 1,000,000 5,400,000
    ค่าใช้สอย 4,400,000 1,000,000 5,400,000

งบลงทุน 140,000 0 140,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,000 0 140,000

รวม 4,540,000 1,000,000 5,540,000
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 317,934,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 27,364,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,474,383,030

แผนงานสาธารณสุข 52,738,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 72,094,150

แผนงานเคหะและชุมชน 26,482,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32,122,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,225,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 583,353,280

แผนงานการเกษตร 5,540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 293,979,960

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,926,219,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,927,562,520 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,926,219,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 110,032,550.14 119,235,381.85 97,000,000.00 -17.53 % 80,000,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 30,539,379.50 30,443,665.43 18,000,000.00 11.11 % 20,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 140,571,929.64 149,679,047.28 115,000,000.00 100,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 4,170,265.56 3,604,421.41 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 496,400.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,179,763.00 21,929,968.60 10,000,000.00 -95.00 % 500,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 7,368.48 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,350,028.56 26,038,158.49 12,000,000.00 2,500,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 43,547,013.84 20,617,493.53 20,000,000.00 -75.00 % 5,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 43,547,013.84 20,617,493.53 20,000,000.00 5,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 12,487.00 5,546.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 5,000.00 5.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 458.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,940,630.50 1,272,895.60 1,400,000.00 -28.57 % 1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,958,575.50 1,278,446.60 1,400,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 82,619.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 82,619.00 60,000.00 60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 875,051,383.49 882,422,115.70 731,540,000.00 21.04 % 885,440,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 207,964,707.79 208,195,022.46 150,000,000.00 36.67 % 205,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 287,526,286.38 264,421,717.94 245,000,000.00 10.61 % 271,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 31,056,710.60 29,604,385.92 25,000,000.00 20.00 % 30,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,401,599,088.26 1,384,643,242.02 1,151,540,000.00 1,391,440,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00 7.85 % 1,426,219,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,066,120,700.00 2,057,189,800.00 1,322,444,400.00 1,426,219,200.00
รวมทุกหมวด 3,666,147,335.80 3,639,528,806.92 2,622,444,400.00 2,926,219,200.00

19



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,926,219,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 100,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 80,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา 

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,000,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

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

ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

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

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,391,440,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 885,440,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 205,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 271,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้ในปัจจุบัน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,426,219,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,426,219,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา 
ประมาณการต่ํากว่าปที่ผ่านมา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ
. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เช่น เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ
 เป็นต้น
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ป 2564 ป 2565

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

3,760,452.76 7,132,288 40.21 %

256,671 400,000 50 %

0 0 100 %

678,600 744,400 59.27 %

46,068,620.72 42,812,675 49.33 %

1,650,816 0 0 %

0 0 0 %

92,112 0 0 %

0 1,600,027 -1.1 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

9,655,530 10,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 39,000,000 15.38 %

0 1,200,000 0 %

0 5,500,000 0 %

0 15,417,600 -5.9 %

0 200,300 0.65 %

39,000,000 0 0 %

697,784.37 0 0 %

1,717,493.76 0 0 %

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2566

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชําระหน้ีเงินกู 8,268,600 8,268,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,064,924.44 10,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 242,883 600,000

เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหนวยบรกิารสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 123,700,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ 784,700 1,185,600

เงินสํารองจาย 50,383,306 63,933,660

รายจายตามขอผูกพัน

1.คาบํารุงสมาคมองคการบรหิารสวนจังหวดั 1,588,501 0

2.เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา 9,699,045 0

3. เงินสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

คาบํารุงสมาคมองคการบรหิารสวนจังหวดั 0 1,582,400

เงินสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 300,000

เงินสงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสมีา 0 0

เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสมีา 0 15,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 0 45,000,000

เงินชวยคาครองชีพผูรบับํานาญ (ช.ค.บ.) 0 1,200,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 5,500,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 0 14,508,100

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) 0 201,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 16,000,000 0

เงินชวยคาครองชีพผูรบับํานาญ (ชคบ.) 704,839.2 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 3,689,698.94 0

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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15,733,878.19 0 0 %

257,360.4 0 0 %

280,020 0 0 %

0 1,100,000 36.36 %

0 300,000 233.33 %

0 300,000 66.67 %

128,117,939.2 134,175,890

128,117,939.2 134,175,890

128,117,939.2 134,175,890

128,117,939.2 134,175,890

1,538,437.54 2,132,300 0 %

340,733.18 480,000 0 %

340,733.18 480,000 0 %

658,985.91 899,600 0 %

9,487,261.91 11,383,900 0.7 %

12,366,151.72 15,375,800

94,491,264.41 57,844,400 13.22 %

932,488.39 1,114,100 -2.22 %

648,109.68 669,600 0 %

315,900 342,900 -100 %

24,011,811.67 13,086,900 24.59 %

1,049,717.35 956,500 8.75 %

121,449,291.5 74,014,400

133,815,443.22 89,390,200

18,900 52,383,200 -2.93 %

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 15,985,275.97 0

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) 278,523 0

เงินชวยพิเศษ 245,790 0

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 1,500,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 1,000,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 500,000

รวมงบกลาง 112,936,086.55 293,979,960

รวมงบกลาง 112,936,086.55 293,979,960

รวมงบกลาง 112,936,086.55 293,979,960

รวมแผนงานงบกลาง 112,936,086.55 293,979,960

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,132,280 2,132,300

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 480,000 480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000 480,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 899,520 899,600

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,812,471 11,463,900

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 11,804,271 15,455,800

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 91,399,877.14 65,489,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,455,282.5 1,089,400

เงินประจําตําแหนง 811,896.77 669,600

คาจางลูกจางประจํา 293,580 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 23,583,097.29 16,305,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,021,328.6 1,040,200

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 118,565,062.3 84,594,100

รวมงบบุคลากร 130,369,333.3 100,049,900

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 53,700 50,850,000
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0 0 100 %

1,692,470 2,490,000 -47.79 %

1,711,370 54,873,200

0 0 0 %

1,371,612.63 0 0 %

0 1,850,000 510.81 %

0 0 0 %

0 0 100 %

13,830 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

204,869 0 0 %

0 0 100 %

0 81,060 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 720,000 -100 %

431,878 0 0 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

1,785,000 0 0 %

0 0 100 %

คาเบี้ยประชุม 0 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,616,480 1,300,000

รวมคาตอบแทน 1,670,180 52,180,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01. คาจางเหมาบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนี่ง 1,305,577.5 0

01.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 0 0

01.คาจางเหมาบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 0 11,300,000

02. คาบอกรับวารสาร 46,620 0

02.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงาน กิจกรรมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั 0 30,000

02.คาบอกรับวารสาร 0 0

03.การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตาง ๆ 0 1,000,000

03.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงานกิจกรรมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 0 0

03.คาบอกรับวารสาร 4,040 0

04.การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตางๆ 0 0

04.คาเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 720,000

05. การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตางๆ 83,754 0

05.การทํานิติกรรม คาธรรมเนียมตางๆ 0 0

05.คาจัดทําหนังสือ/ดีวดีี เผยแพรผลงาน 0 100,000

05.คาประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

06. คาประสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 200,090 0

06.คาจัดทําหนังสือคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชุมสภาและจัดทําแฟมการประชุมสภาองคการบรหิาร

สวนจังหวดั

0 100,000

06.คาเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

06.คาประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

07.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร 0 50,000

07.คาจัดทําหนังสือ/ดีวดีี เผยแพรผลงาน 0 0

07.คาเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

08.คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และคาธรรมเนียมตางๆ 0 30,000
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64,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

28,450 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 0 0 %

284,050 876,000 328.08 %

237,534 950,000 -15.79 %

4,774,763.43 452,340 121.07 %

0 1,500,000 0 %

225,000 0 0 %

122,000 0 0 %

0 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

09.คาจัดทําหนังสือคูมือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชุมสภา และจัดทําแฟมการประชุมสภา 0 0

09.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 100,000

10.คาประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

11.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร 0 0

11.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร 0 0

11.คาใชจายในการผลิตและเผยแพรวารสาร องคการบริหารสวนจังหวัดนครรราชสีมา 0 2,000,000

12.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร 23,125 0

12.คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และคาธรรมเนียมตางๆ 0 0

12.คาใชจายในการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงานและกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

ผานสื่อออนไลน

0 500,000

13.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน 237,415 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 276,536.5 3,750,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 405,673 800,000

02.คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 1,000,000

03.คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้ง

ใหม และกรณีอื่นๆ)

0 1,500,000

03.โครงการผลิตและเผยแพรวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

04.โครงการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผานสื่อ

ออนไลน

0 0

04.โครงการผลิตและเผยแพรวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

04.โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

0 500,000

05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “สรางคนดีดวย

ประวติัศาสตรสรางชาติดวยอุดมการณ เสรมิสรางการทํางานเปนทีม”

0 500,000
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0 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

786,605 0 0 %

0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

349,500 0 0 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

946,600 0 0 %

05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติหัวขอ”สรางคนดีดวยประวติัศาสตร 

สรางชาติดวยอุดมการณ เสรมิสรางการทํางานเปนทีม

263,425 0

05.โครงการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผานสื่อ

ออนไลน

0 0

06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําป 

งบประมาณ 2563

94,825 0

06.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0 1,000,000

06.โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0

07.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "สรางคนดีดวย

ประวติัศาสตรสรางชาติดวยอุดมการณ เสรมิสรางการทํางานเปนทีม"

0 0

07.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ 0 200,000

08.คาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 1,000,000

08.คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้ง

0 0

09.โครงการคาใชจายในการจัดประชุมสมาพันธองคการบริหารจังหวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 50,000

09.โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0 0

10.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั 

"หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง"

0 0

10.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ 0 100,000

11.โครงการคาใชจายในการจัดประชุม/รวมประชุม สมาพันธองคการบริหารสวนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0

11.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเพิ่มศกัยภาพของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี

0 1,200,000

12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวดัเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพัฒนาทองถ่ิน”

0 1,200,000

12.โครงการอบรมใหความรูดานประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 0 0

13.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวดันครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 431,248 -100 %

0 1,800,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

183,610 0 0 %

0 0 100 %

0 420,000 -100 %

73,420 0 0 %

0 330,000 -100 %

0 0 100 %

0 145,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 185,000 -100 %

0 0 100 %

13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวดั ตาม

หลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

0 550,000

13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั 0 0

14.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่น 

และผูบริหารทองถ่ินในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

0 0

14.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวดันครราชสีมา

1,934,650 0

14.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “เลขานุการในฐานะผูชวยผูบริหาร ยุคใหม” 0 300,000

14.โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0

15.โครงการฝกอบรม/การอบรม/การประชุม/สัมมนาทางวชิาการหรือปฏิบัติการ/การบรรยายพิเศษ/ทัศนศึกษาดูงาน

ของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 3,000,000

15.โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

0 0

16.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาขาราชการ พนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

16.โครงการฝกอบรมการเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

   

0 0

16.โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

17.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    0 0

17.โครงการฝกอบรมการเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 330,000

17.โครงการฝกอบรมการเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

   

223,115 0

18.โครงการฝกอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปสูองคการยุคใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    0 0

18.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร “ขาราชการทองถิ่น

ยุคใหม หัวใจ 4.0”

0 230,000
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170,480 0 0 %

0 0 100 %

0 70,400 -100 %

0 0 100 %

1,600 0 0 %

0 93,000 -100 %

0 238,900 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 875,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

18.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ซกัซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมินการเลื่อนและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนของขาราชการสําหรับตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวชิาการ"

0 0

19.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 0 145,000

19.โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการความรูกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565

0 0

20.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสอนงานเพื่อผลงานเปนเลิศ (Coaching for excellence) 0 80,000

20.โครงการสรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 0 0

20.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565        

0 0

21.โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0

21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ" 0 120,000

22.โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวนัิยของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปประมาณ พ.ศ.2566

0 240,000

22.โครงการสรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 0 0

23.โครงการสรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจาง

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

205,847 0

23.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปสูองคการยุคใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

0 205,000

24.โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

0 1,100,000

25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 0 140,000

26.โครงการสรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 0 600,000

27.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 200,000
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0 250,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 165,271 -100 %

0 100,000 -100 %

656,780 1,108,000 8.3 %

12,712,182.06 17,771,219

1,316,878 1,990,000 -100 %

34,400 70,000 185.71 %

274,748 350,000 80 %

2,097,418.57 3,081,252 1.26 %

0 20,000 50 %

2,990 100,000 -50 %

0 700,000 -28.57 %

2,161,840 2,290,729 -100 %

0 1,108,000 35.38 %

5,888,274.57 9,709,981

321,461 610,000 -18.03 %

321,461 610,000

20,633,287.63 82,964,400

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 5,000 -100 %

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรยีมความ

พรอมสูเมืองอัจฉรยิะ

0 0

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารและสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวดั เพื่อเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

0 0

โครงการอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรยีนรู เร่ือง “การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ” 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,020,327.75 1,200,000

รวมคาใชสอย 6,325,020.75 38,670,000

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 1,308,382 0

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 27,750 200,000

วสัดุงานบานงานครัว 227,745 630,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,930,220.86 3,120,000

วสัดุการเกษตร 0 30,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 67,500 50,000

วสัดุเคร่ืองแตงกาย 0 500,000

วสัดุคอมพิวเตอร 1,624,505 0

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 0 1,500,000

รวมคาวัสดุ 5,186,102.86 6,030,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 240,142 500,000

รวมคาสาธารณูปโภค 240,142 500,000

รวมงบดาํเนินงาน 13,421,445.61 97,380,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

01.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0

01.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 34,200

01.ตูเหล็กแบบ 2 บาน 16,500 0

02.เกาอี้สํานักงาน 0 57,500

02.เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา 356,000 0

02.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 75,000 -100 %

0 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 6,900 -100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 27,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 32,000 -100 %

0 0 100 %

0 7,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

27,500 0 0 %

0 14,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 24,000 -100 %

0 0 100 %

0 12,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 31,200 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

03.ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 22,500 0

03.ตูระบบรางเลื่อน 0 338,000

03.ตูระบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก 0 0

04.เกาอี้ผูบริหาร 42,000 0

04.ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0

04.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก 0 10,000

05.เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0 66,600

05.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 30,600 0

05.ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0

06.เกาอี้สํานักงาน 0 5,000

06.เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 0 0

07.เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา (ระบบ 2 ภาษา) ไทย-อังกฤษ 0 0

07.โตะเหล็ก 0 10,000

08.เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่ทาวแขน 45,000 0

08.โตะทํางาน 0 0

08.โตะทํางานไม 0 3,800

09.ตูขางโตะทํางาน 0 0

09.ตูเอกสาร 0 5,500

09.โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 13,800 0

1.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0

10.เกาอี้ 0 0

10.เกาอี้แถวน่ังรอผูโดยสาร 4 ที่น่ัง 120,000 0

10.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 30,000

11.เกาอี้เหล็กบุนวม 6,500 0

11.โตะทํางาน 0 0

11.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 15,000

12.เกาอี้สํานักงาน 0 0

12.ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 27,600 0

12.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต 0 4,700

13.ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,700

13.ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 4,500 0

13.โตะเหล็ก 0 0

14.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 96,000 0

14.ชุดโซฟาพรอมโตะกลาง 0 20,000
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0 11,800 -100 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 75,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 26,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 169,200 -100 %

32,300 0 0 %

0 29,600 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 50,960 -100 %

0 1,195 -100 %

0 2,580 -100 %

0 72,000 -100 %

0 45,500 -100 %

0 67,200 -100 %

0 3,800 -100 %

342,000 0 0 %

44,800 0 0 %

15,200 0 0 %

22,400 0 0 %

10,000 0 0 %

42,000 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 9,000 -100 %

14.ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0

15.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 30,600 0

15.ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 0 0

15.โตะพับเอนกประสงค 0 15,600

16.เกาอี้สํานักงาน 0 0

16.เกาอี้หัวกลมแบบหมุนปรบัระดับได 0 10,800

16.ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 31,600 0

17.ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 20,000 0

17.ตูระบบรางเลื่อน 0 0

17.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟมแขวนขนาดไมนอยกวา 6 ตู / 1 ชุด 0 228,000

18.เกาอี้สํานักงาน 75,600 0

18.โตะทํางานไม 0 0

18.มานปรับแสงชนิดผาแบบยาว พรอมรางมาน 0 19,600

19.เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 12,500 0

19.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 0 0

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 0 0

20.เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 0 0

20.เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุดตอตารางน้ิว 178,000 0

21.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 63,740 0

21.ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 0 0

22.ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 0 0

23.ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 0 0

24.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 0 0

25.โตะประชุม 0 0

26.เกาอี้ 0 0

27.เกาอี้ 0 0

3.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟมแขวน ขนาดไมนอยกวา 6 ตู/1 ชุด 0 0

เกาอี้สํานักงาน เบาะรองน่ังและพนักพิง หลังบุฟองนํ้า หุมหนัง ขาซี ซุบโครเมี่ยม 0 0

เกาอี้สํานักงาน เบาะรองน่ังและพนักพิง หลังบุฟองนํ้า หุมหนัง ขาไม ปรับสูง-ต่ําได 0 0

เกาอี้สํานักงาน เบาะรองน่ังและพนักพิง หลังบุฟองนํ้า หุมหนัง ขาเหล็ก ปรับสูง-ต่ําได 0 0

เกาอี้สํานักงาน มีทาวแขน มีลอเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงบุฟองนํ้า หมหนังเทียม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ปรับระดับสูง-ต่ํา 0 0

เกาอี้สํานักงาน หมุนได ลอเล่ือน ปรับสูง-ต่ําได 0 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0

เกาอี้สํานักงานขนาดไมนอยกวา 68 x 76 x 119 ซม. 0 0
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0 14,000 -100 %

25,600 0 0 %

0 17,240 -100 %

22,700 0 0 %

25,300 0 0 %

34,000 0 0 %

31,800 0 0 %

31,500 0 0 %

18,000 0 0 %

0 12,000 -100 %

0 19,000 -100 %

8,000 0 0 %

37,000 0 0 %

15,200 0 0 %

26,000 0 0 %

49,000 0 0 %

7,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 12,000 -100 %

0 120,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

19,900 0 0 %

เกาอี้สําหรับผูบริหาร 0 0

เคานเตอรประชาสัมพันธ 0 0

ชุดตูลําโพงเคล่ือนที่ประชาสัมพันธ 0 0

โซฟา ขนาด 2 ที่น่ัง หุมหนัง พรอม โตะขางกระจกเหลี่ยม ขาโครเมี่ยม 0 0

โซฟา ขนาด 3 ที่น่ัง หุมหนัง โตะกลางกระจกสี่เหลี่ยม 0 0

โซฟา ขนาด 3 ที่น่ัง หุมหนัง พรอมโตะกลางกระจก และโตะขางวงกลมใส ขาไม 0 0

โซฟาหุมหนัง โตะกลางกระจกสี่เหลี่ยมและโตะขางกระจกกลม 0 0

โซฟาหุมหนัง พรอมโตีะกลางกระจกสี่เหลี่ยมและโตะขางกระจกสี่เหลี่ยม 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 0 0

โตะทํางาน 0 0

โตะทํางานผูบริหาร 0 0

โตะทํางานผูบริหาร (ขนาด 70x140x76 ซม.) 0 0

โตะทํางานผูบริหาร (ขนาด 80x160x76 ซม.) 0 0

โตะทํางานไม 0 0

โตะประชุมเลก็พรอมเกาอี้ 0 0

โตะประชุมใหญพรอมเกาอี้ 0 0

โทรศัพทเคล่ือนที่ (มือถือ) 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

01.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซีี แบบเกียรธรรมดา 0 87,000

1.รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซซีี 54,500 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

01.เคร่ืองบันทึกเสียง 0 20,000

02.เคร่ืองบันทึกเสียง 0 10,000

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขนาดความจุไมนอยกวา 4 GB 0 0

เคร่ืองรับสงวทิยุ 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01.กลองบันทึกภาพน่ิง 0 75,000

02.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 0 19,900

03.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 น้ิว 0 15,000

04.กลองถายรูปพรอมเลนส 0 64,800

05.กลองถายรูปดิจิตอล ขนาด 90D+18-135mm 0 71,900

1.เคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 62,000 0

3.กลองบันทึกภาพน่ิง 75,000 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว 0 0
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 6,900 -100 %

0 8,500 -100 %

14,500 0 0 %

0 8,500 -100 %

0 64,000 -100 %

0 15,600 -100 %

0 34,000 -100 %

0 12,500 -100 %

0 22,800 -100 %

0 102,000 -100 %

0 13,000 -100 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 22,800 -100 %

16,600 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 170,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 47,300 -100 %

0 25,000 -100 %

0 38,000 -100 %

10,320 0 0 %

101,400 0 0 %

ครุภัณฑงานบานงานครัว

 1.ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 12,900 0

01.เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง 0 9,500

02.ตูกดน้ํารอน – น้ําเย็น 0 9,000

ตูกด น้ํารอน-นํ้าเย็น 0 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0

ถังตมนํ้าดิจิตอล 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

01.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสาํนักงาน 0 0

02.เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 0

03.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)      0 0

04.เคร่ืองสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA 0 0

05.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย    

0 0

06.เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

07.เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 0

08.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 5,200 0

08.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

09.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

0 0

1.เคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 0 0

10.เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น 0 0

11.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

12.เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) 0 0

13.เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) 0 0

14.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

15.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธกิารใชงานประเภท

ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

0 0

2.เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 0

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0
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14,700 0 0 %

22,200 0 0 %

51,000 0 0 %

15,000 0 0 %

0 0 0 %

12,900 0 0 %

7,500 0 0 %

11,400 0 0 %

49,800 0 0 %

1,214,520 1,919,175

1,214,520 1,919,175

155,663,250.85 174,273,775

0 13,785,500 18.49 %

0 67,530 -0.49 %

0 121,200 0 %

0 2,767,400 0.83 %

0 71,800 -12.12 %

0 16,813,430

0 16,813,430

804,680 1,746,000 -65.64 %

804,680 1,746,000

0 0 0 %

895,737.5 800,000 -100 %

4.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 0 0

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 12,600 0

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 0 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  แบบที่ 1 0 0

รวมคาครุภัณฑ 1,415,240 1,263,100

รวมงบลงทุน 1,415,240 1,263,100

รวมงานบริหารทั่วไป 145,206,018.91 198,693,000

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 16,334,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 2,790,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 63,100

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 19,376,200

รวมงบบุคลากร 0 19,376,200

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 726,420 600,000

รวมคาตอบแทน 726,420 600,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม 963,687.5 0

1.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 4,670 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

747,915 0 0 %

0 0 100 %

0 1,418,940 -100 %

14,025 200,000 0 %

0 0 0 %

41,960 200,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 150,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 0 100 %

0 150,000 -100 %

95,700 0 0 %

0 93,940 -100 %

0 0 100 %

1.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม 0 600,000

2.คาบอกรับวารสาร 0 10,000

2.คาบอกรับวารสาร 0 0

3.คาจัดทําหนังสือ/ดีวดีี เผยแพรผลงาน 0 100,000

4. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 757,270 0

4.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0

4.คาพัฒนา ปรับปรงุระบบโทรคมนาคม ระบบเครอืขาย และระบบปองกันเครือขายสําหรับสวนราชการสังกัดองคการ

บรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา

0 500,000

คาประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,000 200,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 145,722 0

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 200,000

02. คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

0 300,000

02.คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวดันครราชสีมา 0 0

02.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563 26,531 0

03. คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

0 400,000

03. คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

04. คาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

0 150,000

04. คาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา    0 0

04.คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 43,600 0

05. คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สัดสวนระดับจังหวดั 0 0

05. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 500,000
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0 0 100 %

71,407.5 0 0 %

0 230,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 200,000 -100 %

0 400,000 -100 %

46,833.9 0 0 %

0 856,440 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 1,800,000 -100 %

0 101,970 -100 %

0 33,200 -100 %

0 200,000 -100 %

0 156,060 -100 %

173,417.5 400,000 50 %

2,086,996.4 7,795,220

06. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0 400,000

06.คาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ฉบับประจําป และฉบับแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขององคการบริหาร

สวนจังหวดันครราชสีมา

0 0

06.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

07. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา ดานการ

ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 

0 200,000

07.คาใชจายในการประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับอําเภอเมือง 4,425 0

07.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา ดานการ

ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 

0 0

08. คาใชจายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม (Internet) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ปรบัปรงุระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั และศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ

เกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา

0 0

09.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม (Internet) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (ปรบัปรงุ

เครือขายอินเตอรเน็ตภายในสาํนักงานองคการบริหารสวนจังหวดัและศูนยดาราศาสตรฯ)

0 0

10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขาย (Network) และระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร

สําหรับสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา                        

0 0

39.คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาสัดสวนระดับจังหวัด 17,500 0

40. โครงการปรับปรุงเครอืขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดและศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ

เกียรติ  

117,700 0

โครงการผลิตและเผยแพรวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใชงานแพลตฟอรมบริหารจัดการปญหาเมือง Traffy Fondue สําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มุงสูการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 566,250 600,000

รวมคาใชสอย 2,654,685.5 4,160,000
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533,314 550,000 -100 %

34,864 52,950 -5.57 %

28,845 10,000 200 %

8,365 11,990 -100 %

0 390 -100 %

21,579.2 90,000 66.67 %

28,905 0 0 %

0 15,260 -100 %

311,770 555,500 -100 %

0 5,500 -100 %

967,642.2 1,291,590

256,971.81 0 0 %

18,194 0 0 %

2,857,748.96 2,184,000 -8.42 %

0 266,800 -62.52 %

3,132,914.77 2,450,800

6,992,233.37 13,283,610

44,000 0 0 %

0 23,600 -100 %

0 0 100 %

4,500 0 0 %

0 0 100 %

0 4,800 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 44,400 -100 %

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 461,797 0

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 87,918 50,000

วสัดุงานบานงานครัว 60,600 30,000

วสัดุกอสราง 24,555 0

วสัดุยานพาหนะและขนสง 0 0

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,541.36 150,000

วสัดุการเกษตร 90,485 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0 0

วสัดุคอมพิวเตอร 313,680 0

วสัดุสํารวจ 19,998.3 0

รวมคาวัสดุ 1,072,574.66 230,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 419,647.1 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,518 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,713,305.9 2,000,000

คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 100,000

รวมคาสาธารณูปโภค 3,159,471 2,100,000

รวมงบดาํเนินงาน 7,613,151.16 7,090,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

1. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0

1. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0

1. ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 85,500

2. ตูกระจกบานเล่ือน 0 0

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 0 9,000

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 0

3. เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 12,500

4. โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 25,000

5. เคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ 0 38,900

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 9,000 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซีี แบบเกียรธรรมดา 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 85,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 22,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 44,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 10,400 -100 %

0 0 100 %

0 17,500 -100 %

0 30,400 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 3,500 -100 %

0 0 100 %

0 170,000 -100 %

0 0 100 %

0 481,500 -100 %

0 1,378,000 -100 %

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 0 5,000

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

เคร่ืองสแกนใบหนา พรอมวดัอุณหภูมิ 0 192,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

01. เคร่ืองคอมพิวตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 1,343,000

01. เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 68,000 0

01.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

02. เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 180,000

02. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร  และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธกิารใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

15,200 0

02.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

03. เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ (จอขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว) 0 750,000

03. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 10,000 0

03.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 0 0

04. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสาํนักงาน 0 144,000

04. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 5,200 0

04. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) 0 0

05. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานออกแบบ 0 90,000

05. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

06. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

06. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  แบบที่ 3 35,800 0

07. เคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 0 260,000

07. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 0 0

08. เคร่ืองคอมพิวเตอร ALL IN ONE สําหรับสํานักงาน 0 34,000

08. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 0 0

09. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 0 9,000

09. แอพพลิเคช่ัน “อบจ.โปรงใส” จํานวน 1 ระบบ 0 0

10. แอพพลิเคช่ัน “เกษตร แบงปน” จํานวน 1 ระบบ 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 599,200 -100 %

0 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 700,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 130,000 -100 %

0 0 100 %

0 56,000 -100 %

0 0 100 %

0 180,000 -100 %

0 0 100 %

0 422,000 -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 %

67,800 0 0 %

5,200 0 0 %

9,880 0 0 %

131,380 4,417,300

131,380 4,417,300

10.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 0 54,000

11. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด NETWORK แบบท่ี 2 สําหรับกระดาษ A3 0 53,000

11. ระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) 0 0

12. เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 0 0

12. เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี สําหรับกระดาษขนาด A4-A3 0 80,000

13. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 0 0

13. เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 0 52,500

14. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 0 32,000

14. ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ  แบบที่ 3 (ขนาด 42U) 0 0

15. เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 30,000

15. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server)        

สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

16. เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 0 75,000

16. ชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server Standard 7 0 0

17. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) 0 329,300

17. ชุดโปรแกรม VMWare vSphere 7 Enterprise Plus 0 0

18. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/นาที) 0 30,000

19. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หนา/นาที) 0 10,000

20. เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 39,000

21. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InK Tank Printer) 0 4,000

22. เคร่ืองพิมพพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A0 0 200,000

23. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

0 418,000

24. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 190,000

25. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 0 85,500

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18  หนา/นาที) 0 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

รวมคาครุภัณฑ 143,200 4,860,200

รวมงบลงทุน 143,200 4,860,200
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7,123,613.37 34,514,340

0 31,845,000 11.62 %

0 375,100 -5.87 %

0 324,000 0 %

0 1,315,300 29.19 %

0 169,900 -2.24 %

0 34,029,300

0 34,029,300

2,012,300 6,500,000 7.69 %

3,952,780 4,200,000 -40.48 %

4,194,203.33 5,000,000 0 %

1,075,470 0 0 %

0 150,000 0 %

0 2,700,000 0 %

0 150,000 0 %

0 0 0 %

11,234,753.33 18,700,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,756,351.16 31,326,400

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 35,546,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 353,100

เงินประจําตําแหนง 0 324,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,699,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 166,100

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 38,089,200

รวมงบบุคลากร 0 38,089,200

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3,439,750 7,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,666,360 2,500,000

คาเชาบาน 3,491,143 5,000,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,148,095 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 2,700,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 150,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 356,006 0

รวมคาตอบแทน 12,101,354 17,500,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 0 100,000

02.คาลางอัดขยายภาพ 0 10,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 0 0

คาลางอัดขยายภาพ 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 20,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 300,000

02.โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 0 500,000

03.โครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 0 800,000
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0 0 100 %

136,049 0 0 %

0 150,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

241,184.79 150,000 100 %

377,233.79 1,430,000

785,852 1,000,000 495 %

19,830 50,000 0 %

25,712.7 268,000 11.94 %

997,980 1,300,000 476.92 %

1,829,374.7 2,618,000

5,444,724.33 7,000,000 0 %

189,260.94 300,000 0 %

269,958.93 800,000 0 %

5,903,944.2 8,100,000

19,345,306.02 30,848,000

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 %

0 0 0 %

0 0 0 %

04.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการจัดเก็บรายไดของ องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 500,000

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,678 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0

โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 0 0

โครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 154,189.34 300,000

รวมคาใชสอย 202,867.34 2,530,000

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 517,916 5,950,000

วสัดุงานบานงานครัว 9,962 50,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,119.98 300,000

วสัดุคอมพิวเตอร 684,495 7,500,000

รวมคาวัสดุ 1,231,492.98 13,800,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 6,180,543.4 7,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 208,811.5 300,000

คาบริการโทรศัพท 438,434.91 800,000

รวมคาสาธารณูปโภค 6,827,789.81 8,100,000

รวมงบดาํเนินงาน 20,363,504.13 41,930,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

01.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 7,000

02.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 45,000

03.เกาอี้สํานักงานทรงสูง มีที่วางแขน 0 9,000

04.เกาอี้สํานักงาน 0 65,000

05.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 28,500

06.ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 0 8,400

07.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู 0 64,400

1.เกาอี้ปรับระดับมีที่วางแขน 15,000 0

2.โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 17,600 0

3.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 64,000 0

4.เคร่ืองฟอกอากาศ 52,600 0
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0 0 0 %

0 5,200 -100 %

0 25,000 -100 %

7,500 0 0 %

0 18,000 -100 %

0 400,000 -100 %

421,200 0 0 %

5,000 0 0 %

0 2,800 -100 %

0 7,000 -100 %

0 9,000 -100 %

30,000 0 0 %

13,200 0 0 %

0 14,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 374,000 -100 %

0 40,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 124,600 -100 %

0 12,500 -100 %

0 83,600 -100 %

476,900 1,130,700

476,900 1,130,700

19,822,206.02 66,008,000

5.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 81,000 0

เกาอี้ปรับระดับ ทรงสูง มีที่วางแขน 0 0

เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 0 0

เกาอี้สํานักงาน แบบหมุนได ปรับระดับได 0 0

เกาอี้สํานักงานทรงสูง มีที่วางแขน 0 0

เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความเร็ว 50 แผนตอนาที 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 0 0

ตูขางโตะทํางาน 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 0 0

โตะทํางานผูบริหาร 0 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 184,800 0

2.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา/นาที) 44,500 0

3.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที) 9,850 0

4.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 27,500 0

5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

41,800 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0

เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0

เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 0 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 0 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

รวมคาครุภัณฑ 538,650 227,300

รวมงบลงทุน 538,650 227,300

รวมงานบริหารงานคลัง 20,902,154.13 80,246,500

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
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0 4,891,200 5.19 %

0 1,111,500 1.97 %

0 21,800 -30.73 %

0 6,024,500

0 6,024,500

0 100,000 0 %

0 100,000

0 17,000 17.65 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 400,000 -100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 0 %

0 967,000

0 50,000 0 %

0 10,000 0 %

0 100,000 0 %

0 100,000 0 %

0 260,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 5,145,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,133,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 15,100

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 6,293,500

รวมงบบุคลากร 0 6,293,500

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100,000

รวมคาตอบแทน 0 100,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 20,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 200,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0

โครงการอบรมงานดานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสินโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

โครงการอบรมงานดานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสินโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 400,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรฐั

0 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรฐั

0 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,000

รวมคาใชสอย 0 970,000

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 0 50,000

วสัดุงานบานงานครัว 0 10,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 100,000

วสัดุคอมพิวเตอร 0 100,000

รวมคาวัสดุ 0 260,000
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0 1,327,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 7,351,500

182,609,070.24 282,147,615

0 1,856,940 -6.65 %

0 18,000 0 %

0 362,520 57.12 %

0 27,500 59.27 %

0 2,264,960

0 2,264,960

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,732,760 -100 %

0 833,700 -100 %

รวมงบดาํเนินงาน 0 1,330,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 0 45,500

รวมคาครุภัณฑ 0 45,500

รวมงบลงทุน 0 45,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 7,669,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 173,864,524.2 317,934,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 1,733,500

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 569,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 43,800

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,364,900

รวมงบบุคลากร 0 2,364,900

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน 0 2,000,000

02.โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ 0 2,000,000

03.โครงการฝกอบรมเรยีนรูอัคคภีัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินสวนราชการและโรงเรียน ในสังกัดองคการ

บรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

04.โครงการบูรณาการความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา 

เพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวดันครราชสีมา

0 20,000,000

1.โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน 0 0

2.โครงการฝกอบรมเรยีนรูอัคคภีัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 58 แหง

0 0
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0 2,000,000 -100 %

0 4,566,460

0 4,566,460

0 250,000 -100 %

0 120,000 -100 %

0 10,000,000 -100 %

0 250,000 -100 %

0 499,500 -100 %

0 11,119,500

0 11,119,500

0 17,950,920

0 17,950,920

768,626,239.73 35,647,000 12.26 %

80,597,065.01 1,676,000 -8.65 %

156,000 270,000 0 %

95,724,847.46 253,200 6.16 %

9,795,600 0 0 %

52,555,775.06 5,687,000 0.5 %

4,172,431.81 181,500 6.17 %

1,011,627,959.07 43,714,700

3.โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ 0 0

รวมคาใชสอย 0 25,000,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 25,000,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เคร่ืองถายเอกสาร 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

วทิยุสังเคราะหความถี่ 5 วตัต 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

โครงการบูรณาการความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา เพื่อ

กําหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวดันครราชสีมา

0 0

ครุภัณฑอื่น

ชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA 0 0

อุปกรณฉีดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 27,364,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 27,364,900

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 748,886,643.9 40,016,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 75,808,378.37 1,531,100

เงินประจําตําแหนง 168,000 270,000

เงินวทิยฐานะ 92,366,901.58 268,800

คาจางลูกจางประจํา 10,735,560 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 49,255,612.43 5,715,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 4,166,751.54 192,700

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 981,387,847.82 47,994,200
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1,011,627,959.07 43,714,700

702,500 3,556,000 190.52 %

648,570 1,620,000 -50.62 %

1,351,070 5,176,000

5,440 50,000 0 %

1,750,000 2,400,000 0 %

0 0 0 %

0 20,000 0 %

0 1,200,000 0 %

0 102,000 194.12 %

0 0 100 %

0 4,092,000 -100 %

139,850 285,000 -29.82 %

0 0 100 %

30,156 350,000 -100 %

650,100 847,520 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 47,660 -100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 150,000 -100 %

1,046,562 0 0 %

0 0 100 %

รวมงบบุคลากร 981,387,847.82 47,994,200

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 867,000 10,331,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,227,240 800,000

รวมคาตอบแทน 2,094,240 11,131,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาถายแบบแปลน คาจางเหมาทําสําเนาเอกสาร/เขาเลม/ประกอบเลม 86,165 50,000

2.คาเชาอาคาร 1,650,000 2,400,000

3.คาติดตั้งขยายเครือขายอินเตอรเน็ต 10,907.58 0

3.คาธรรมเนียมตางๆ 0 20,000

4.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 1,200,000

5.คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 0 300,000

6.คาเชารถยนตมาใชในราชการ 0 472,080

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 99,830 200,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 200,000

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,158,071.4 0

02. โครงการจัดงานวันครู 2,357,246 0

02. โครงการจัดงานวันครู 0 1,000,000

03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดันครราชสีมา 0 100,000

03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดันครราชสีมา 0 0

04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 0 100,000

05.โครงการธรรมะศึกษา 0 0

05.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       0 1,880,000

06.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 0 0

06.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

06.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคกร 0 500,000
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0 0 100 %

0 582,800 -100 %

0 0 100 %

1,702,890 0 0 %

0 0 100 %

0 4,471,000 -100 %

0 0 0 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 5,000,000 -100 %

0 3,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 415,000 -100 %

0 100,000 -100 %

63,511.83 6,158,000 -81.33 %

5,388,509.83 29,670,980

794,299 400,000 -100 %

0 20,000 0 %

106,878 80,000 0 %

394,823 10,000 0 %

77,425.09 400,000 -50 %

187,680 10,000 0 %

07.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตร 0 150,000

07.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคกร 0 0

08.โครงการการนําเสนอผลงานทางวชิาการของบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

0 1,200,000

09.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0

09.โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือ 

   นักเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 5,000,000

09.โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการเรียนรูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมาใหไดมาตรฐาน

ตามเกณฑคุณภาพการศกึษา

0 0

10.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 1,703,270 0

10.โครงการพัฒนาศูนยวชิาการงานวัดผลและประเมินผล 0 0

10.โครงการลงนามความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอก 

   ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 50,000

11.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,971,260 0

11.โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

12.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0

12.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 1,000,000

13.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

0 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)   แบบออนไลน ประจําปการศึกษา 2564 โรงเรยีนในสงักัดองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครราชสีมา 

0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,228.28 1,150,000

รวมคาใชสอย 12,070,978.26 16,972,080

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 299,813 0

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 0 20,000

วสัดุงานบานงานครัว 58,834 80,000

วสัดุกอสราง 0 10,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,563.85 200,000

วสัดุการเกษตร 0 10,000
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0 50,000 -100 %

30,000 0 0 %

498,315 500,000 -100 %

2,089,420.09 1,470,000

0 800,000 -25 %

0 40,000 0 %

0 840,000

8,828,999.92 37,156,980

0 30,000 -100 %

0 7,500 -100 %

0 39,900 -100 %

0 10,900 -100 %

0 26,900 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 357,000 -100 %

0 79,800 -100 %

0 18,200 -100 %

0 1,750,000 -100 %

0 270,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 1,800,000 -100 %

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 0 0

วสัดุกีฬา 0 0

วสัดุคอมพิวเตอร 499,895 0

รวมคาวัสดุ 942,105.85 320,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0 640,000

รวมงบดาํเนินงาน 15,107,324.11 29,063,080

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน แขนทรง A เบาะกวาง 0 0

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง วสัดุหุมหนัง PVC 0 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0

ตูโชว 0 0

โตะทํางานผูบริหาร 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 0 1,358,000

2.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซีี แบบเกียรอัตโนมัติ 0 100,000

ครุภัณฑกีฬา

1.เวทีมวย 0 700,000

2. พื้นสนามวอลเลยบอล 0 350,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 0 0

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

0 0

3.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 0 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส) 0 0

ชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server Standard 0 0

ชุดโปรแกรม VMWare vSphere Enterprise Plus 0 0
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0 140,000 -100 %

0 130,000 -100 %

0 110,000 -100 %

0 240,000 -100 %

0 1,140,000 -100 %

0 6,450,200

0 6,450,200

0 699,930 -100 %

0 487,479 -100 %

0 1,187,409

0 1,187,408.68

1,020,456,958.99 88,509,288.68

0 774,684,700 -0.19 %

0 86,328,600 -16.73 %

0 18,000 0 %

0 100,217,200 -4.9 %

0 7,604,300 1.35 %

0 65,516,100 0.8 %

0 6,101,300 1.09 %

0 1,040,470,200

0 1,040,470,200

749,510 800,000 -100 %

0 800,000 -100 %

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

0 0

ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) 0 0

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 0 0

อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 1 0 0

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 2,508,000

รวมงบลงทุน 0 2,508,000

งบเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพิ่มเติม โรงเรียนสีคิ้ว " สวสัดิ์ผดุงวทิยา" 0 0

โครงการติดตั้งและวางทอประปา โรงเรียนปากชองพิทยาคม 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 996,495,171.93 79,565,280

งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 773,174,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 71,885,100

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

เงินวทิยฐานะ 0 95,301,800

คาจางลูกจางประจํา 0 7,706,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 66,042,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 6,168,100

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,020,296,600

รวมงบบุคลากร 0 1,020,296,600

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 59.โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวชิาการ (Symposium) 0 0

 60.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 0 0
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285,096 400,000 -100 %

0 0 100 %

2,961,602 2,196,600 -100 %

0 0 100 %

3,064,108 1,981,412 -100 %

0 0 100 %

5,350,325 4,201,000 -100 %

0 0 100 %

4,102,252 3,043,746 -100 %

0 0 100 %

12,615,080 12,186,288 -100 %

0 0 100 %

3,880,231 2,553,200 -100 %

0 0 100 %

4,713,042 3,888,100 -100 %

0 0 100 %

4,462,528 3,403,468 -100 %

0 0 100 %

4,764,000 4,130,900 -100 %

0 0 100 %

3,649,043 2,628,857 -100 %

0 0 100 %

7,363,906 6,551,400 -100 %

 61.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 0 0

01.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 1,572,200

01.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนกฤษณาวิทยา 2,930,147 0

02.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวทิยา 0 1,680,200

02.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา 2,977,448 0

03.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา 0 3,726,800

03.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนกุดจิกวิทยา 5,612,661 0

04.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 0 3,074,800

04.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนเขาใหญพิทยาคม 3,719,826 0

05.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี 0 11,948,600

05.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนครบุรี 12,971,095 0

06.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผวิทยา 0 2,244,900

06.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนคลองไผวิทยา 3,840,103 0

07.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 0 3,605,300

07.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม 5,266,891 0

08.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 0 3,151,400

08.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนเฉลียงพิทยาคม 4,506,377 0

09.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชองแมววทิยาคม 0 3,960,200

09.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนชองแมววทิยาคม 4,839,709 0

10.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 0 2,499,900

10.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนดอนไพลพิทยาคม 3,292,956 0

11.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 0 7,411,800

11.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนดานเกวียนวิทยา 7,185,431 0
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0 0 100 %

4,562,594 3,895,400 -100 %

0 0 100 %

11,904,686 10,854,517 -100 %

0 0 100 %

3,737,301 2,593,000 -100 %

0 0 100 %

3,664,559 2,623,300 -100 %

0 0 100 %

4,733,736 3,539,911 -100 %

0 0 100 %

13,121,448 12,456,600 -100 %

0 0 100 %

4,602,447 3,448,884 -100 %

0 0 100 %

4,748,544 3,887,200 -100 %

0 0 100 %

17,049,426 16,988,725 -100 %

0 0 100 %

4,553,677 3,635,583 -100 %

0 0 100 %

12.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 0 3,284,300

12.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนตลาดไทรพิทยาคม 4,396,714 0

13.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา 0 12,377,100

13.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา นครราชสีมา

11,224,095 0

14.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม 0 3,292,600

14.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนโตนดพิทยาคม 3,955,902 0

15.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 0 2,139,300

15.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนทัพรั้งพิทยาคม 3,547,735 0

16.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 0 3,038,300

16.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนเทพารักษราช

วทิยาคม

4,738,917 0

17.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 0 12,581,700

17.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 13,374,852 0

18.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 0 3,174,000

18.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 4,273,493 0

19.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย 0 3,260,900

19.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนบัวลาย 4,708,375 0

20.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ 0 18,665,600

20.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนบัวใหญ 15,929,049 0

21.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 0 3,368,200

21.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนบานใหญพิทยาคม 4,264,102 0

22.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 0 3,012,800
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4,562,807 3,319,610 -100 %

0 0 100 %

19,540,993 21,080,288 -100 %

0 0 100 %

5,771,453 4,814,500 -100 %

0 0 100 %

4,876,066 3,816,100 -100 %

0 0 100 %

8,155,299 7,306,129 -100 %

0 0 100 %

5,677,084 4,659,300 -100 %

0 0 100 %

6,389,350 5,651,245 -100 %

0 0 100 %

4,496,495 3,505,100 -100 %

0 0 100 %

2,967,381 1,860,231 -100 %

0 0 100 %

3,344,661 2,020,020 -100 %

0 0 100 %

4,438,799 3,924,500 -100 %

0 0 100 %

22.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนบานใหมพิทยาคม 4,327,049 0

23.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย 0 22,161,300

23.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนประทาย 19,236,022 0

24.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางคทองวทิยา 0 4,459,200

24.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนปรางคทองวทิยา 5,737,035 0

25.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวทิยาคม 0 3,340,800

25.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนปราสาทวทิยาคม 5,073,982 0

26.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากชอง 2 0 7,842,400

26.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนปากชอง 2 7,498,446 0

27.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากชองพิทยาคม 0 4,163,700

27.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนปากชองพิทยาคม 5,771,841 0

28.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคาํวิทยา 0 5,915,900

28.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนพระทองคาํวทิยา 6,059,734 0

29.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะคาวทิยา 0 3,044,200

29.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนมะคาวิทยา 4,559,251 0

30.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรอื 0 1,638,600

30.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนมัธยมบึงปรือ 2,782,005 0

31.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวฒันา 0 1,699,000

31.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนมัธยมประดูวัฒนา 3,748,298 0

32.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 0 2,916,400

32.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนมัธยมหลวงพอคูณ 

ปรสุิทฺโธ

4,862,505 0

33.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 3,397,600
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4,850,282 3,719,159 -100 %

0 0 100 %

5,712,417 5,046,832 -100 %
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3,468,310 2,536,532 -100 %
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33.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคม 4,681,261 0

34.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 4,690,900

34.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนเมืองยางศึกษา 6,127,811 0

35.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 0 4,921,900

35.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนลําพระเพลิงพิทยาคม 5,943,401 0

36.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 0 6,895,900

36.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 6,986,060 0

37.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 0 1,746,800

37.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวังโปงพิทยาคม 3,074,973 0

38.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 0 2,962,800

38.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวังไมแดงพิทยาคม 3,999,878 0

39.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม 0 3,257,700

39.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวังรางพิทยาคม 4,941,637 0

40.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 0 1,666,700

40.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวังหมีพิทยาคม 3,382,733 0

41.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 0 5,433,200

41.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนวัดประชานิมิตร 6,482,103 0

42.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม 0 2,446,700

42.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสองครพิทยาคม 3,450,321 0

43.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา 0 5,502,400
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6,145,256 5,405,774 -100 %

0 0 100 %

6,089,624 5,184,700 -100 %
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18,635,875 19,817,541 -100 %
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4,000,795 3,057,045 -100 %
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15,099,242 14,556,316 -100 %
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3,352,240 2,445,900 -100 %

0 0 100 %

6,167,560 5,172,800 -100 %

0 0 100 %

4,103,518 3,010,200 -100 %

43โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสะแกราชธวัชศึกษา 6,118,675 0

44.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาหรายวทิยาคม 0 4,322,600

44.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสาหรายวทิยาคม 6,546,280 0

45.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรยีนสีคิ้ว "สวสัดิ์ผดุงวทิยา"

0 20,837,600

45.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสีคิ้ว "สวสัดิ์ผดุงวทิยา" 17,811,393 0

46.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 2,323,800

46.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสีคิ้ววิทยาคาร 3,737,686 0

47.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 0 2,648,400

47.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสีคิ้วหนองหญาขาว 3,664,451 0

48.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลยวริิยะวทิยา 0 2,959,600

48.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสุขไพบูลยวิริยะวทิยา 3,957,072 0

49.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน 0 15,580,500

49.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนสูงเนิน 14,293,433 0

50.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 1,688,400

50.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองขามพิทยาคม 3,350,111 0

51.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 0 5,184,000

51.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองงูเหลือมพิทยา

คม

5,837,794 0

52.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 0 2,873,400

52.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคม 4,102,698 0
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53.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 0 3,677,900

53.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองบุญมากพิทยา

คม

4,739,636 0

54.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 0 4,126,000

54.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองยางพิทยาคม 5,724,134 0

55.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 0 2,685,700

55.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหนองหวาพิทยาสรรค 4,158,504 0

56.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 0 2,728,800

56.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหวยลึกผดุงวิทยา 4,252,187 0

57.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา 0 3,383,700

57.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนหินดาดวิทยา 5,334,312 0

58.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพวิทยา 0 3,080,500

58.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรยีนอรพิมพวทิยา 4,485,035 0

59. โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร 0 500,000

60.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 2,000,000

61.โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน 0 1,000,000

62.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ English for Intergrated Studies : EIS 0 0

62.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา 0 1,000,000

63.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูและขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

0 700,000

63.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูและขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

64. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 2,500,000

64.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0
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65.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 719,250 0

65.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0

65.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 500,000

66.โครงการเครอืขายทางการศึกษา 0 200,000

66.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 0 0

67. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 800,000

68.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 700,000

69. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 0 900,000

69.โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

10,052,980.68 0

69.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 0 0

70. โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน 0 500,000

70.โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุวฒุิทางดานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อพัฒนากิจกรรม

ผูเรียน โรงเรยีนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

0 0

71. โครงการแกนนํา Korat Model สูการเรียนรวมอยางมีความสุข 0 300,000

71.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูตดัสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

72. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

0 2,000,000

72.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

73. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 0 1,500,000

73.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(สงเสริมและพัฒนากีฬา) 0 0

74. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 0 100,000

74.โครงการเครอืขายทางการศึกษา 0 0

75.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลขอรับทุนนักเรียนทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

0 0

75.โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุวฒุิ

ทางดาน ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อพัฒนากิจกรรมผูเรียน 

0 400,000
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76. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูตดัสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม. 0 200,000

76.โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อสรางนิสัยรักการอาน 0 0

77.โครงการแขงขันกีฬา E-Sport องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (สงเสริมและพัฒนากีฬา) 140,000 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 22,210,000

รวมคาใชสอย 355,307,855.68 329,285,900

รวมงบดาํเนินงาน 355,307,855.68 329,285,900

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

1. โตะทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรงเรียนปราสาทวทิยาคม 43,000 0

1.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) 0 99,600

2. เกาอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว สําหรับโรงเรียนปราสาทวทิยาคม 12,000 0

2.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 0 896,000

3.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 0 227,500

4. เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนปราสาทวทิยาคม 48,000 0

4.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 0 151,600

5. เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนวังโปงพิทยาคม 49,000 0

5.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 0 151,600

6.โตะเกาอี้ครู จํานวน 12 ชุด สําหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 54,000 0

ครุภัณฑการศึกษา

1.จัดซื้อครภุัณฑสําหรับโครงการพัฒนาการเรยีนการสอน 0 369,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

01.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนเขาใหญพิทยาคม 0 1,358,000

02.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนครบุรี 0 1,358,000

03.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนเฉลียงพิทยาคม 0 1,358,000

04.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรยีนดานเกวียนวทิยา 0 1,358,000

05.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรยีนโตนดพิทยาคม 0 1,358,000

06.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนบานใหมพิทยาคม 0 1,358,000

07.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรยีนปรางคทองวทิยา 0 1,358,000

08.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรยีนปากชองพิทยาคม 0 1,358,000
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09.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนมะคาวิทยา 0 1,358,000

10.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคม 0 1,358,000

11.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรยีนวังหมีพิทยาคม 0 1,358,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 10 เคร่ือง โรงเรยีนปราสาทวิทยาคม 182,000 0

1.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรยีนกลางดงปุณณวิทยา 0 150,000

2.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 25 เคร่ือง สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสีคิ้ว 

"สวสัดิ์ผดุงวทิยา"

455,000 0

2.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรยีนคลองไผวิทยา 0 180,000

3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกลาง

ดงปุณณวทิยา

13,500 0

3.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม 0 150,000

4. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 18,900 0

4.จัดซื้อครภุัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 0 73,900

5. กลองวดีิโอ จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 93,600 0

5.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรยีนบานใหญพิทยาคม 0 240,000

6. เคร่ืองมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 10 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนปราสาทวทิยาคม 303,000 0

6.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โรงเรยีนเมืองยางศึกษา 0 240,000

7. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 10 จอ สําหรับโรงเรียนปราสาทวทิยาคม 149,000 0

7.จัดซื้อครภุัณฑหอประชุมโรงเรียนเมืองยางศกึษา 0 479,300

8.จัดซื้อครภุัณฑโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน

และการเรียนรู โรงเรยีนสีคิ้ว “สวสัดิ์ผดุงวทิยา”

0 116,800

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. เคร่ืองกรองนํ้า ระบบ RO (Reverse Osmosis System) จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 45,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

01.คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบท่ี 2 โรงเรยีนคลองไผวิทยา 0 300,000

02.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลโรงเรยีนเฉลียงพิทยาคม 0 22,000

03.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

0 3,800

04.เคร่ืองคอมพิวเตอร Notebook สําหรับตัดตอ VDO

โรงเรยีนสีคิ้ว “สวสัดิ์ผดุงวทิยา”

0 59,500
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05.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสด์ิผดุงวทิยา”

0 3,800

06.เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผลโรงเรยีนสีคิ้ววิทยาคาร 0 115,000

07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

0 19,000

08.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนกฤษณาวทิยา 0 729,550

09.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนกุดจิกวิทยา 0 1,041,500

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 30,000 0

10.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนคลองไผวิทยา 0 619,600

11.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 0 938,450

12.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 0 487,050

13.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 0 966,350

14.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนโตนดพิทยาคม 0 650,950

15.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 0 726,650

16.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนบัวลาย 0 903,450

17.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 0 943,650

18.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนปากชองพิทยาคม 0 1,226,350

19.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 893,850

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองพิมพโนตบุก 3,800 0

20.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 0 1,389,350

21.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 0 1,276,050

22.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 0 698,300

23.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 0 865,700

24.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร 0 1,223,400

25.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสองครพิทยาคม 0 439,950
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26.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสาหรายวทิยาคม 0 1,498,300

27.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 602,500

28.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 0 811,750

29.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 675,400

30.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 0 1,286,400

31.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 0 745,400

32.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 0 781,150

33.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 0 609,500

34.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหินดาดวิทยา 0 1,039,150

35.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนอรพิมพวทิยา 0 922,650

รวมคาครุภัณฑ 1,499,800 43,979,250

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสรางกอคอนกรีตบลอกใตหอประชุมโรงเรียนคลองไผวิทยา 0 54,500

2.กอสรางรั้ว โรงเรยีนพระทองคาํวทิยา 0 242,000

21. กอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก (หนาอาคาร 216 ล) โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 113,000 0

24. กอสรางอาคารหองนํ้านักเรยีน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 498,000 0

25. กอสรางสนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 498,000 0

27. กอสรางสนามเปตอง โรงเรียนเมืองยางศึกษา 268,000 0

กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 หองเรยีน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรยีนหนองบัวพิทยาคม 0 0

โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปากชองพิทยาคม 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 0 459,500

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

05.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน 108 ล. โรงเรยีนชองแมววทิยาคม 495,000 0

09.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ดานขางลานพระพุทธรูป) 

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

317,500 0

1.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม 0 0

1.ปรบัปรงุซอมแซมหองนํ้านักเรยีน โรงเรียนบัวลาย 0 200,000
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0 0 0 %

0 471,200 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

1,825,000 1,970,200

1,825,000 1,970,200

350,701,658 1,362,773,900

1,371,158,616.99 1,451,283,188.68

7,627,650 1,643,100 165.29 %

87,823.55 21,300 100 %

80,700 0 0 %

5,079,356.25 1,618,700 -1.2 %

289,872.32 134,200 -62.15 %

13,165,402.12 3,417,300

13,165,402.12 3,417,300

578,111,000 0 0 %

239,570 350,000 0 %

578,350,570 350,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 330,000 -39.39 %

19,920 0 0 %

0 0 100 %

219,850 0 0 %

10.โครงการปูพื้นคอนกรีตบล็อก หนา 6 ซม. (ดานขางอาคาร 216 ล) โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 168,000 0

2.โครงการปูกระเบ้ืองอาคาร โรงเรียนปากชอง 2 0 0

2.ปรบัปรงุซอมแซมบานพักครู โรงเรียนบัวลาย 0 300,000

3.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรยีนหนองขามพิทยาคม 0 0

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 2,357,500 1,256,000

รวมงบลงทุน 3,857,300 45,235,250

รวมงานระดบัมัธยมศึกษา 359,165,155.68 1,394,817,750

รวมแผนงานการศึกษา 1,355,660,327.61 1,474,383,030

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 7,742,647.96 4,358,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 49,238.71 42,600

เงินประจําตําแหนง 43,935.48 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 5,136,403.34 1,599,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 305,019.76 50,800

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 13,277,245.25 6,051,500

รวมงบบุคลากร 13,277,245.25 6,051,500

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 630,473,000 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 277,000 350,000

รวมคาตอบแทน 630,750,000 350,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 0 183,600

02.คาเชารถยนต 0 472,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 200,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 138,911 0

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 200,000

02.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการชวยชีวติเบ้ืองตน 0 0
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0 0 100 %

0 0 0 %

135,405 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

24,500 0 0 %

0 0 0 %

0 100,000 -100 %

154,814.84 150,000 33.33 %

554,489.84 580,000

198,970.5 315,000 -100 %

29,900 30,000 0 %

106,748.36 274,375 -27.11 %

575,431 2,500,000 -60 %

201,240 300,000 -100 %

1,112,289.86 3,419,375

580,017,349.7 4,349,375

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

02.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 300,000

03.โครงการคลินิกอบไออุนรัก องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา   

(การจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

386,290 0

03.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย 0 0

04. โครงการ จิตดี๊ ดี เพิ่มสุขบุคลากร อบจ.นม. สนุกกับการทํางาน 568,484 0

11.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการชวยชีวติเบ้ืองตน 2,355,995 0

12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน "คืนเอวใหองคกร" 31,450 0

13.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน “คนืเอวใหองคกร” 0 0

13.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชีวิตวัยรุนในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 216,479.4 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,909.81 200,000

รวมคาใชสอย 3,755,519.21 1,556,400

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 192,006 0

วสัดุงานบานงานครัว 8,015 30,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 204,313.19 200,000

วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 150,891 1,000,000

วสัดุคอมพิวเตอร 386,077 0

รวมคาวัสดุ 941,302.19 1,230,000

รวมงบดาํเนินงาน 635,446,821.4 3,136,400

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

01. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู 192,000 0

01.โตะปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต 0 14,000

02. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 22,000 0

02.โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 40,000

03. โตะปฏิบัติงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 46,000 0

03.โตะทํางาน 0 32,000

04. เกาอี้ปฏิบัติงาน 37,500 0
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

11,000 0 0 %

0 64,735 -100 %

33,560 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

44,560 64,735

44,560 64,735

593,227,311.82 7,831,410

0 15,591,500 7.11 %

0 235,800 9.03 %

0 121,200 0 %

0 6,212,700 16.21 %

0 370,700 16.99 %

0 22,531,900

0 22,531,900

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 40,000 -100 %

0 0 100 %

04.เกาอี้สํานักงาน 0 37,500

05. เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 130,000 0

05.ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ 0 30,000

06. เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 178,000 0

06.ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 0 25,000

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

ตูลําโพงเคล่ือนที่พรอมแอมปในตัว 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูปพรอมเลนส 0 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0 0

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

01. เคร่ืองพนสารเคมีในงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  900,000 0

02. เคร่ืองอัลตราซาวด 120,000 0

03. เคร่ืองกระตุนไฟฟา 199,000 0

รวมคาครุภัณฑ 1,824,500 178,500

รวมงบลงทุน 1,824,500 178,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 650,548,566.65 9,366,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 16,700,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 257,100

เงินประจําตําแหนง 0 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 7,220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 433,700

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 24,732,400

รวมงบบุคลากร 0 24,732,400

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือขายสุขภาพ 0 2,000,000

01.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

02.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน “คนืเอวใหองคกร” 0 0

02.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 1,540,000
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0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,801,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 700,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,343,140 -100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 1,350,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 769,000 -100 %

0 645,625 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 660,000 -100 %

03.โครงการฝกอบรมผูนําออกกําลังกาย 0 0

03.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอขามสะแกแสง 0 700,000

04.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือขายสุขภาพ 0 0

04.โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครือขาย

ดานสุขภาพและประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

0 1,900,000

05.โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเคร่ืองขายดานสขุภาพและประชาชน 0 1,000,000

05.โครงการสงเสริมการดําเนินงานปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตอ        

ทางเพศสัมพันธ และปญหาการต้ังครรภในกลุมวัยรุน

0 0

06.โครงการสงเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกชวงวยัดวยหลัก 3อ.

อาหารดี อารมณดี และออกกําลังกายดี

0 660,000

06.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  0 0

07.โครงการดูแลสุขภาพองครวมจังหวัดนครราชสีมา 0 770,000

07.โครงการเฝาระวงัดานสุขาภิบาลอาหารในสถานศกึษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

08.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ

แบบองครวมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

0 769,000

08.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุของคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

09.โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 0 0

09.โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน     

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 1,700,000

10.โครงการพัฒนาระบบถายโอนโรงพยาบาลสงเสริม   

สุขภาพตําบล (รพ.สต.)ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

0 1,100,000

10.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองครวมในชุมชนจังหวดันครราชสีมา 0 0

11.โครงการการดูแลสุขภาพองครวมจังหวัดนครราชสีมา 0 0

11.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ         

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

12.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพ   

และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

0 1,500,000

12.โครงการสงเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทุกชวงวยั ดวยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณดี และออกกําลังกายดี 0 0
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 834,870 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,920,000 -100 %

0 460,000 -100 %

0 660,000 -100 %

0 1,350,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 15,883,635

0 15,883,635

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

13.โครงการศกึษาดูงานปรับมุมมองเปลี่ยนแนวคิดพิชิตโรคประชาชน อําเภอบัวลายจังหวดันครราชสีมา 0 0

13.โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ      

ภาคีเครือขายดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอโนนสูง

0 1,500,000

14.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา  

คุณภาพชีวิต แกนนําสุขภาพและประชาชน ระดับอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา

0 900,000

14.โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน 0 0

15.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครอืขายดานสุขภาพ และ ประชาชน อําเภอครบุรี 0 0

15.โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวานวทิยาจังหวัดนครราชสีมา 0 473,210

16.โครงการตรวจประเมินสุขภาพพระสงฆเพื่อสรางสุขภาวะท่ีดีและยั่งยืน 0 851,000

16.โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน อําเภอเมือง

นครราชสีมา

0 0

17.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครอืขาย ดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอขามสะแกแสง 0 0

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

0 0

โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชนอําเภอโนนสูง 0 0

โครงการสํารวจความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด

0 0

รวมคาใชสอย 0 17,863,210

รวมงบดาํเนินงาน 0 17,863,210

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

01.ชุดลําโพงอเนกประสงค 0 167,790

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01.โทรทัศน แอล อี ดี 0 483,000

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

01.เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 0 126,000

รวมคาครุภัณฑ 0 776,790
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0 0

0 38,415,535

593,227,311.82 46,246,945

12,786,040.8 9,527,600 10.9 %

135,552.1 67,200 0 %

193,600 139,200 0 %

10,621,391.7 3,469,500 10.17 %

799,525.61 186,800 24.14 %

24,536,110.21 13,390,300

24,536,110.21 13,390,300

35,620 818,470 -75.56 %

35,620 818,470

0 20,000 0 %

0 0 100 %

31,035 300,000 -100 %

121,668.62 200,000 0 %

152,703.62 520,000

234,282 300,000 -100 %

0 50,000 0 %

2,361 50,000 0 %

0 20,000 0 %

99,296.69 200,000 0 %

0 10,000 400 %

199,880 200,000 -100 %

รวมงบลงทุน 0 776,790

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 43,372,400

รวมแผนงานสาธารณสุข 650,548,566.65 52,738,800

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 11,881,851.61 10,566,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 164,984 67,200

เงินประจําตําแหนง 172,200 139,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,376,227.86 3,822,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 816,040 231,900

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 23,411,303.47 14,826,600

รวมงบบุคลากร 23,411,303.47 14,826,600

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 44,480 200,000

รวมคาตอบแทน 44,480 200,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 20,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 300,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 232,028 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 136,292.85 200,000

รวมคาใชสอย 368,320.85 520,000

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 299,921 0

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 0 50,000

วสัดุงานบานงานครัว 8,587 50,000

วสัดุกอสราง 0 20,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,795.56 200,000

วสัดุการเกษตร 0 50,000

วสัดุคอมพิวเตอร 199,680 0
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49,663 50,000 0 %

585,482.69 880,000

773,806.31 2,218,470

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

8,000 0 0 %

10,000 0 0 %

0 0 100 %

0 64,800 -100 %

0 0 100 %

22,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 5,520 -100 %

0 9,760 -100 %

0 13,750 -100 %

0 5,100 -100 %

0 54,320 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

40,000 153,250

40,000 153,250

25,349,916.52 15,762,020

วสัดุอื่น 49,346 50,000

รวมคาวัสดุ 668,329.56 420,000

รวมงบดาํเนินงาน 1,081,130.41 1,140,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

1.เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผนตอนาที 119,000 0

2.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 23,000 0

3.เกาอี้สํานักงาน 12,500 0

4.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 32,300 0

เกาอี้ผูบริหาร 0 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0

เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด 0 20,000

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 0 0

ตูเก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก 0 19,750

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล 0 67,800

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง 8,774 0

ครุภัณฑโรงงาน

1.เล่ือยวงเดือนไฟฟา 0 0

2.เล่ือยฉลุไฟฟา 0 0

3.สวานไขควงกระแทกไรสาย 0 0

4.เคร่ืองเปาลมรอน 0 0

5.เคร่ืองเชื่อมอินเวอรเตอรพรอมอุปกรณ 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 34,000 0

2.เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 2,600 0

3.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 5,000 0

รวมคาครุภัณฑ 237,174 107,550

รวมงบลงทุน 237,174 107,550

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 24,729,607.88 16,074,150
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0 5,043,700 6.76 %

0 93,300 22.83 %

0 102,000 82.35 %

0 8,813,200 -0.77 %

0 736,800 -1.26 %

0 14,789,000

0 14,789,000

960,040 1,100,000 0 %

960,040 1,100,000

0 0 100 %

4,200 85,000 -100 %

16,076 69,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 142,000 -100 %

0 0 100 %

0 13,000 -100 %

103,860 350,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 104,200 -100 %

0 125,000 0 %

0 83,000 0 %

4,900 20,000 0 %

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 5,384,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 114,600

เงินประจําตําแหนง 0 186,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 8,744,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 727,500

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 15,157,600

รวมงบบุคลากร 0 15,157,600

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 823,560 1,100,000

รวมคาตอบแทน 823,560 1,100,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล/คาเก็บขยะ 0 85,000

1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล/คาเก็บขยะ 2,400 0

2.คาบอกรับวารสาร/คูมือ/หนังสือ 10,540 0

2.คาบอกรับวารสาร/คูมือ/หนังสือ 0 69,000

3.คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 0 142,000

3.คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 7,800 0

4.คาจัดฌาปนกิจศพผูรับบริการฯ ที่ถึงแกกรรม 0 13,000

4.คาจัดฌาปนกิจศพผูรับบริการฯ ที่ถึงแกกรรม 0 0

5.คาจางเหมาบริการสาํหรับจางบุคคลภายนอก 38,335 0

5.คาจางเหมาบริการสาํหรับจางบุคคลภายนอก 0 350,000

6.คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพยสนิสถานท่ีราชการ 0 100,000

6.คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพยสนิสถานท่ีราชการ 0 0

7.คาเชาที่ดิน 0 104,200

7.คาเชาที่ดิน 3,430 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 125,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,040 83,000

02.โครงการวนัลอยกระทง 6,400 20,000
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3,000 20,000 0 %

6,000 20,000 0 %

0 100,000 0 %

18,800 30,000 0 %

0 60,000 -100 %

0 0 100 %

0 300,000 0 %

0 300,000 0 %

0 0 100 %

9,600 20,000 -100 %

9,100 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

6,000 20,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

23,720 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

0 320,000 -100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

03.โครงการวนัสงทายปเกาตอนรบัปใหม 3,000 20,000

04.โครงการวนัผูสูงอายุแหงชาติ 0 20,000

05.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและทัศนศึกษา 0 100,000

06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 12,000 30,000

07.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 34,200 0

07.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง 0 60,000

08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง 0 300,000

09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวดัมวง 0 300,000

10.โครงการสงเสริมศลิปวฒันธรรมวันสําคัญและประเพณีจัดงานวันลอยกระทง 0 30,000

10.โครงการสงเสริมศลิปวฒันธรรมวันสําคัญและประเพณ-ีจัดงานวนัลอยกระทง 8,720 0

11.โครงการจัดงานประเพณีวนัสงทายปเกา ตอนรบัปใหม 8,500 0

11.โครงการจัดงานประเพณีวนัสงทายปเกา -ตอนรับปใหม 0 25,000

12.โครงการจัดงานประเพณีวนัผูสูงอายุแหงชาติ 0 30,000

12.โครงการจัดงานประเพณีวนัผูสูงอายุแหงชาติ 0 0

13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 0 0

13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 0 100,000

14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 0 40,000

14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 21,600 0

15.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 33,450 0

15.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวดัมวง 0 50,000

16.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ   

และพัฒนาองคความรูสูการปฏิบัติ

0 500,000

16.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 0 0

17.โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุทองโลกไอที 10,000 0

17.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูสูงอายุและผูท่ีอยูในภาวะพึ่งพิง 0 0

17.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณเคร่ืองชวยสําหรับคนพิการ 0 150,000

18.โครงการการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 0
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133,025 0 0 %

0 200,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

213,233 0 0 %

64,910 1,410,200 -14.18 %

616,424 4,591,400

217,472 350,000 0 %

26,710 130,000 0 %

834,447 1,611,300 6.21 %

62,118 140,000 0 %

113,583.02 340,000 0 %

300,141 850,000 41.18 %

54,935 140,000 0 %

178,405 478,700 -0.01 %

177,505 370,000 0 %

62,850 0 0 %

4,023,432 8,968,000 3.9 %

6,051,598.02 13,378,000

603,321.18 960,000 0 %

185,562.61 400,000 0 %

12,789.66 90,000 0 %

12,139 38,000 0 %

19,131.6 40,000 0 %

832,944.05 1,528,000

8,461,006.07 20,597,400

18.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณเคร่ืองชวยสําหรับคนพิการ 181,325 0

19.โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนากายอุปกรณเคร่ืองชวยสําหรับคนพิการ 0 0

20.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 799,948 0

21.โครงการอบรมการนวดบําบัดฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูสูงอายุและผูท่ีอยูในภาวะพึ่งพิง 271,217 0

22.โครงการเสรมิสรางศักยภาพและความเขมแข็งของกลุมองคกรและเครือขายผูสูงอายุ 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,771.15 1,210,250

รวมคาใชสอย 1,509,676.15 4,056,450

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 166,345 350,000

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 23,835 130,000

วสัดุงานบานงานครัว 668,201 1,711,300

วสัดุกอสราง 115,749 140,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 93,258.98 340,000

วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 214,766 1,200,000

วสัดุการเกษตร 98,515 140,000

วสัดุเคร่ืองแตงกาย 165,500 478,650

วสัดุคอมพิวเตอร 109,725 370,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0

วสัดุอื่น 2,205,799 9,318,000

รวมคาวัสดุ 3,861,693.98 14,177,950

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 623,694.28 960,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 143,228.06 400,000

คาบริการโทรศัพท 6,102 90,000

คาบริการไปรษณีย 5,316 38,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,343.8 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 793,684.14 1,528,000

รวมงบดาํเนินงาน 6,988,614.27 20,862,400

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 15,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 15,000,000

0 15,000,000

8,461,006.07 50,386,400

33,810,922.59 66,148,420

0 6,084,300 37.96 %

0 192,600 11.06 %

0 168,000 0 %

0 3,401,000 -3.94 %

ครุภัณฑสํานักงาน

1.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 46,000 0

2.เกาอี้สํานักงาน 25,000 0

3.โตะอเนกประสงคหนาโฟเมกาขาว ขาชุบโครเมี่ยม พับได 23,000 0

4.เกาอี้ประชุม 85,000 0

5.เคร่ืองโทรสาร 13,500 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 15,000 0

2.เคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร 28,900 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 50,850 0

2.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) 7,770 0

3.เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 7,350 0

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 11,400 0

รวมคาครุภัณฑ 313,770 0

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

01.โครงการกอสรางบานพักสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลางและวดัมวง 0 0

โครงการกอสรางบานพักสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลางและวดัมวง 0 20,000,000

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 20,000,000

รวมงบลงทุน 313,770 20,000,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 7,302,384.27 56,020,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 32,031,992.15 72,094,150

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 8,393,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 213,900

เงินประจําตําแหนง 0 168,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 3,266,900
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0 480,800 -53.34 %

0 10,326,700

0 10,326,700

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 10,326,700

0 1,906,600 5.19 %

0 18,000 0 %

0 824,000 63.4 %

0 86,000 25.58 %

0 2,834,600

0 2,834,600

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

790,410 0 0 %

0 216,500 -100 %

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 224,340

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 12,266,840

รวมงบบุคลากร 0 12,266,840

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดลอมปลอดภัย ปลอดโรคจากนกพิราบ 0 2,000,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดลอมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด 0 500,000

รวมคาใชสอย 0 2,500,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 2,500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 14,766,840

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 2,005,600

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,346,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 108,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 3,478,000

รวมงบบุคลากร 0 3,478,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรยีนตนแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 0 1,000,000

2. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวดัสะอาด โคราชไรขยะ” 0 1,000,000

2.โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ

ในโรงเรียนสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา

532,020 0

4.โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรยีนตนแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

0 0

โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรยีนตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 0 0
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0 560,000 -100 %

790,410 776,500

790,410 776,500

790,410 3,611,100

0 3,050,200 17.74 %

0 18,000 0 %

0 422,700 5.44 %

0 1,390,100 -6.31 %

0 95,600 -16.21 %

0 4,976,600

0 4,976,600

0 0 100 %

0 0

0 0

0 4,976,600

790,410 18,914,400

0 2,229,200 -43.6 %

0 18,000 0 %

0 18,000 0 %

0 8,644,500 -1.26 %

0 0 100 %

0 10,909,700

โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

0 0

รวมคาใชสอย 532,020 2,000,000

รวมงบดาํเนินงาน 532,020 2,000,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 532,020 5,478,000

งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 3,591,200

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาจางลูกจางประจํา 0 445,680

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,302,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 80,100

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 5,437,340

รวมงบบุคลากร 0 5,437,340

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อแกไขปญหามลพิษทางนํ้าและจัดการคุณภาพนํ้าอุปโภค บรโิภค ที่ปลอดภัย 0 800,000

รวมคาใชสอย 0 800,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 800,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 6,237,340

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 532,020 26,482,180

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 1,257,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 18,000

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 8,535,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 9,841,000
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0 10,909,700

0 0 100 %

0 1,200,000 -100 %

0 1,697,630 -100 %

0 0 100 %

0 1,700,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,458,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,700,000 -100 %

0 0 100 %

0 280,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,145,600 -100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

รวมงบบุคลากร 0 9,841,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สัดสวนระดับจังหวดั 0 350,000

01.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอประทาย 0 0

02.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอหวยแถลง ตามรอยพออยูอยางพอเพียง 0 0

02.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 400,000

03.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอบานเหลื่อม 0 0

03.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 0 200,000

04.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง 0 0

04.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวนัยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) 0 200,000

05.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 0 300,000

05.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชน อําเภอปากชอง 0 0

06.โครงการสงเสริมศกัยภาพผูสูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

06.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขับเคล่ือนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิี ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอเมืองนครราชสีมา

0 0

07.โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับประชาชนอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน   

1,497,400 0

07.โครงการสงเสริมศกัยภาพสตรีและประชาชนท่ัวไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได 0 300,000

07.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอ

เมืองนครราชสีมา

0 0

08.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนดานการบริหารจัดการชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา 0 0

08.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,600,000
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0 40,000 -100 %

0 0 100 %

113,881 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 335,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 295,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 3,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

09.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE 0 0

09.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 0 2,000,000

09.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมประชาชนผูผลิตสินคาชุมชนทองถ่ิน 0 0

10.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอหวยแถลง ตามรอยพออยูอยางพอเพียง 1,693,950 0

10.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 0 1,800,000

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0

11.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอคง 1,734,850 0

11.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

11.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวนัยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) 0 0

12.โครงการประกวดกองเชียร TO BE NUMBER ONE  ตานยาเสพติด จังหวดันครราชสีมา 0 0

12.โครงการฝกอบรมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนอําเภอคงในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 1,360,260 0

12.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

0 1,500,000

13.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอบานเหลื่อม 1,681,800 0

13.โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา 0 500,000

13.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ 0 0

14.โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน และใหความรวมมือกับสวนราชการ อปท. และ

ภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกปญหามลพิษ สิ่งแวดลอม

0 1,000,000

14.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวพื้นบานและหรือสัตวเศรษฐกิจ 0 0

15.โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว 0 0

15.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอวังนํ้าเขียว 1,074,200 0
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65,500 0 0 %

0 0 100 %

0 1,422,690 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

688,440 0 0 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 450,000 -100 %

0 1,355,000 -100 %

0 0 100 %

0 292,580 -100 %

0 0 100 %

0 1,511,500 -100 %

0 0 100 %

15.โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและใหความรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

0 0

15.โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 800,000

16.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสมีา 0 0

16.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ 0 500,000

17.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนดานการบริหารจัดการ

ชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

1,377,720 0

17.โครงการฝกอบรมเรยีนรูอัคคภีัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรยีนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 58 แหง

0 0

17.โครงการสรางคน สรางงาน สรางโคราช 0 0

17.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลจังหวดันครราชสีมา 0 500,000

18.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอจักราช 1,684,400 0

18.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพนวด 0 1,000,000

18.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 0

19.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนดานเกษตรผสมผสานแนวใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอประทาย

 จังหวัดนครราชสีมา

0 1,700,000

19.โครงการสงเสริมผูประกอบการใหม (Startups) 0 0

20.โครงการจัดงาน "โคราชดีเจน ดอกเด” 0 0

21.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน อําเภอจักราช 0 1,761,400

21.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 0 0

22.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อําเภอบานเหลื่อม 0 1,700,000

22.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 0 0

23.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,370,000
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0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 700,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 506,260 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 0 0 %

0 300,000 -100 %

0 107,280 -100 %

0 2,000,000 -100 %

0 800,000 -100 %

0 0 0 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 0 %

0 800,000 -100 %

0 769,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

23.โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุอําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา 0 0

23.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ 2,857,555 0

24.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 0 0

24.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา

0 1,800,000

25.โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชนผูผลิตสินคาชุมชนทองถ่ิน 155,656 0

25.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 0 0

26.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสรมิ อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวดันครราชสีมา 0 0

27.โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัวอบอุน 0 0

28.โครงการจัดงาน "ของดีเมืองโคราช@กทม." 1,086,797 0

28.โครงการสงเสริมศกัยภาพสตรีและประชาชนท่ัวไป เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได 0 0

29.โครงการจัดงาน “เดิ่นของดี โคราช” 0 0

30.โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 0

31.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) 0 0

32.โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน แกบุคลากร ครูและนักเรยีนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

614,650 0

32.โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานและใหความรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

0 0

33.โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) 367,250 0

33.โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 0 0

34.โครงการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนในการรณรงคสราง

จิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน ทองถิ่นทุกระดับ

0 0

36.โครงการฝกอบรมเรยีนรูอัคคภีัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน 

โรงเรยีนในสงักัดองคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา จํานวน 58 แหง

781,140 0

38.โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

471,000 0
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0 1,000,000 -100 %

0 964,820 -100 %

0 1,070,000 -100 %

0 583,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 354,050 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

867,821 35,338,410

867,821 35,338,410

867,821 46,248,110

867,821 46,248,110

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อําเภอปากชอง 0 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0

โครงการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพประชาชน 0 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดลอมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด 0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิี ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

975,600 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิี ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

1,314,400 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิี ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิี ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

653,200 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิึ ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

418,200 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิึ ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

1,286,500 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวถิึ ประชาชนท่ัวไป 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

650,400 0

รวมคาใชสอย 23,736,928 22,281,400

รวมงบดาํเนินงาน 23,736,928 22,281,400

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 23,736,928 32,122,400

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 23,736,928 32,122,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 0 6,000,000

02.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุงไทย จังหวัดนครราชสีมา 0 300,000
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0 1,000,000 -100 %

0 1,000,000

0 1,000,000

0 1,000,000

0 1,997,900 -3.86 %

0 21,300 100 %

0 18,000 0 %

0 151,000 2.32 %

0 10,980 -54.46 %

0 2,199,180

0 2,199,180

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 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

โครงการจัดการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับอําเภอ/ระดับจังหวดัในพื้นที่ 32 อําเภอ 0 0

รวมคาใชสอย 0 6,300,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 6,300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 6,300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 1,920,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 154,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 5,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,140,900

รวมงบบุคลากร 0 2,140,900

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสรุนารี 0 15,000,000

02.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารี  อําเภอแกงสนามนาง 0 300,000

03.โครงการประเพณีกินเขาค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน 0 1,300,000

04.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ 0 500,000

05.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดี อําเภอประทาย 0 500,000

06.โครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อ. เทพารักษ      

จังหวัดนครราชสีมา

0 50,000

07.โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี  อําเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา

0 100,000

08.โครงการจัดงานเทศกาลผาไหมปกธงชัยและของดีเมืองโคราช 0 2,000,000

09.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 0 150,000

1.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงานวฒันธรรม ประเพณี วนัสําคัญตางๆ ของอําเภอในจังหวดันครราชสีมา 0 0

10. โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอบานเหลื่อม

จังหวัดนครราชสีมา

0 50,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 62,591 -100 %

0 1,300,000 -100 %

0 165,600 -100 %

0 70,000 -100 %

0 120,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 4,068,191

0 4,068,191.32

0 6,267,371.32

0 3,070,980 -39.77 %

0 42,600 -100 %

0 18,000 0 %

0 990,840 5.23 %

0 40,620 -39.68 %

0 4,163,040

0 4,163,040

11.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงานวฒันธรรมประเพณีวันสงกรานต 0 2,000,000

12.โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  อําเภอบานเหลื่อม

จังหวัดนครราชสีมา

0 100,000

13.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงานวฒันธรรม     

ประเพณีแหเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา

0 500,000

14.โครงการฝกอบรมรําโทนการละเลนพื้นบานโคราช 0 300,000

2.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสรุนารี 0 0

3.โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูงเนิน" 0 0

4.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 0 0

5.โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 0 0

6.โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา อําเภอบานเหลื่อม จังหวดันครราชสีมา 0 0

7.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารี อําเภอแกงสนามนาง ประจําป 2565 0 0

8.โครงการงานประเพณีบวงสรวงคุณยาโม อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป 2565 0 0

รวมคาใชสอย 0 22,850,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 22,850,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 24,990,900

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 1,849,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0

เงินประจําตําแหนง 0 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,042,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 24,500

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,934,700

รวมงบบุคลากร 0 2,934,700

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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0 590,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 535,180 -100 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 450,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

466,500 0 0 %

0 300,000 -100 %

0 300,000 -100 %

466,500 5,075,180

466,500 5,075,180

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

466,500 9,238,220

466,500 16,505,591.32

01.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 0 0

01.โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลนเพื่อสนับสนุนและใหบริการดานการทองเท่ียวจังหวัด

นครราชสีมา

0 200,000

02.โครงการผลิตและเผยแพรสื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา โดยองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 500,000

02.โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเช่ือมโยงกิจกรรมศลิปะนานาชาติ "Thailand Biennale,korat 2020" 0 0

03.โครงการนักเลาเร่ืองทองถิ่น 0 300,000

03.โครงการสงเสริมการทองเท่ียว เชื่อมโยงกิจกรรมโคราชจีโอพารค 0 0

04.โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานฯ เสนทางทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

05.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 0 1,000,000

05.โครงการสงเสริมการทองเท่ียว "โคราชเที่ยวไดทุกเดือน" 0 0

06.โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง 0 1,000,000

06.โครงการศลิปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) 0 0

07.โครงการสงเสริมการทองเท่ียว “โคราชเท่ียวไดทุกเดือน” 0 500,000

07.โครงการเสรมิสรางการเรียนรูของเยาวชน "โคราชมหานครแหงบรรพชีวินของโลก" (Korat Young Ambassador) 0 0

08.โครงการศลิปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) 0 2,000,000

1.โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสรุนารี 1,000 0

2.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 467,000 0

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อสงเสริมการทองเท่ียว จังหวดันครราชสีมา โดยองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 0 0

รวมคาใชสอย 468,000 6,000,000

รวมงบดาํเนินงาน 468,000 6,000,000

งบเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบานพักมาชราในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรี นารีรตันราชกัญญา 2,752,000 0

ซอมแซมปรับปรุงทางจักรยานรอบพื้นที่สวนน้ําบุงตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 7,823,000 0

รวมเงินอุดหนุน 10,575,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,575,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 11,043,000 8,934,700

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,043,000 40,225,600
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28,439,225 9,976,900 40.05 %

279,585 303,000 -15.54 %

312,000 66,000 0 %

4,069,350.67 0 0 %

23,298,204.97 5,188,800 -29.73 %

2,332,560.29 428,300 -41.68 %

58,730,925.93 15,963,000

58,730,925.93 15,963,000

687,010 550,000 27.27 %

687,010 550,000

4,160,237.32 0 0 %

0 500,000 0 %

0 50,000 500 %

0 5,150,000 65.05 %

0 0 100 %

0 3,000,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 3,000,000 -100 %

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 27,056,484.98 13,972,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 299,200.81 255,900

เงินประจําตําแหนง 304,500 66,000

คาจางลูกจางประจํา 3,916,264 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 19,997,860.91 3,646,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 2,040,709.6 249,800

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 53,615,020.3 18,190,500

รวมงบบุคลากร 53,615,020.3 18,190,500

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 700,000

รวมคาตอบแทน 0 700,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

4.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 4,128,587.86 0

คาจัดทําประกันภัยรถราชการ 0 500,000

คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 0 300,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง 0 8,500,000

คาถายแบบแปลนกอสราง 0 200,000

โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ดานผังเมือง 0 3,000,000

โครงการจัดทําหมุด คาพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจังหวดันครราชสีมา 0 2,000,000

โครงการจางออกแบบสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมสิ่งปลูกสรางอื่น และระบบสาธารณูปโภค 0 20,000,000

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแบบบูรณาการ 0 1,000,000

โครงการวางและจัดทําผัง/ปรบัปรงุผังเมืองรวมจังหวดั/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาทองถ่ินในจังหวัด

นครราชสีมา

0 0
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0 600,000 150 %

0 0 100 %

480,000 3,000,000 3.33 %

7,250,452 0 0 %

0 8,400,000 -28.57 %

0 139,000 619.42 %

0 1,680,708 -40.5 %

15,338,390.45 38,919,292 33.61 %

27,229,079.77 64,439,000

2,499,048 1,700,000 -100 %

844,456 1,500,000 -33.33 %

175,776 200,000 0 %

3,731,515 8,990,000 0.11 %

5,773,060 5,000,000 0 %

5,475,250 9,000,000 -11.11 %

77,470 200,000 -50 %

0 0 100 %

2,571,950 2,200,000 -100 %

98,250 0 0 %

211,680 2,150,000 141.86 %

21,458,455 30,940,000

49,374,544.77 95,929,000

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรบัปรงุผังเมืองรวมวาดวยข้ันตอนการออกขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

0 1,500,000

โครงการศกึษาและวิเคราะหสภาพพื้นที่ภัยพิบัติและมาตรการการแกไขปญหา ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร

สวนจังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,282,872.75 3,100,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,110,308 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 6,000,000

โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานชาง 0 1,000,000

โครงการอบรมสัมมนาทางวชิาการเชิงปฏิบัติการศกึษาดูงาน ดานผังเมืองและที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทองถ่ินในจังหวัด

นครราชสีมา และรองรับภารกิจการถายโอนงานดานผังเมือง

0 1,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,016,854.18 52,000,000

รวมคาใชสอย 41,538,622.79 101,100,000

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน 1,736,277 0

วสัดุไฟฟาและวิทยุ 298,876 1,000,000

วสัดุงานบานงานครัว 181,180 200,000

วสัดุกอสราง 3,961,355 9,000,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 5,428,954 5,000,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,634,820 8,000,000

วสัดุการเกษตร 0 100,000

วสัดุเคร่ืองแตงกาย 0 300,000

วสัดุคอมพิวเตอร 1,990,130 0

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0

วสัดุอื่น 1,055,173 5,200,000

รวมคาวัสดุ 20,286,765 28,800,000

รวมงบดาํเนินงาน 61,825,387.79 130,600,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

01.เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 355,000 0

02.เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-ส)ี 115,000 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 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 45,500 242.86 %

0 8,500 -100 %

0 0 100 %

0 180,000 0 %

0 250,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 197,700 -100 %

0 19,500 -100 %

0 88,800 -100 %

0 159,200 -100 %

0 17,000 -100 %

0 115,600 -100 %

0 7,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 45,000 288.89 %

0 9,000 -100 %

0 0 100 %

0 40,000 -100 %

0 0 100 %

03.เคร่ืองทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 58,000 0

04.เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 32,000 0

05.ตูบานเล่ือนกระจกสูง ขนาด 4 ฟุต 70,400 0

06.เกาอี้ทํางานหลังสวิงคมีท่ีวางแขน 30,000 0

07.ตูบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 115,700 0

08.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 32,400 0

09.โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 78,200 0

10.เกาอี้ทํางานหลังโยกมีที่วางแขน 42,500 0

11.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง 63,000 0

12.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 47,000 0

13.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 50,700 0

14.พัดลมไอเย็น ขนาดครอบคลุมพื้นท่ี 50 ตร.ม. 234,500 0

เกาอี้ทํางานหลังสวิงคมีท่ีวางแขน 0 156,000

เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 120 บาร 0 0

เคร่ืองดูดฝุน 0 14,000

เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที 0 180,000

เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-ส)ี ความเร็ว 30 แผนตอนาที 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 24,000 บีทียู 0 227,400

เคร่ืองปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 36,000 บีทียู 0 116,000

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน inverter ขนาด 48,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 12,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 18,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 24,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบตูตั้งพื้นขนาด 56,000 บีทียู 0 0

เคร่ืองเปาลม 600 วตัต 0 0

ตูบานเล่ือนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต 0 53,900

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 9,800

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 85,500

โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 0 175,000

โตะปฏิบัติงาน 5 ฟุต 0 0

โตะพับหนาขาว ขนาด 75x180 0 300,000

โตะเหล็กปฏิบัติการ 4 ฟุต 0 0

ผาใบเตนทสีขาว ขนาด 5x12 เมตร 0 300,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 225,000 -100 %

0 58,000 -100 %
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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 %

0 120,000 -100 %

0 0 100 %

โพเดี่ยม 0 20,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา 0 22,125,000

รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนหนา-หลัง น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 10 ตัน 0 4,500,000

รถบดอัดถนนชนิดลอยาง 9 ลอ น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 10 ตัน 0 4,200,000

รถยกสูงระบบไฟฟา ขนาด 1.5 ตัน 0 0

รถยกสูงระบบมือโยก ขนาด 1 ตัน 0 0

ครุภัณฑกอสราง

3. รถยกลาก ขนาด 2.50 ตัน 17,000 0

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

02.เคร่ืองปรับแตงความถี่เสียง ขนาด 31 x 2 Band (Equalizer) 20,400 0

03.เคร่ืองปรับแตงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล (Digital Signal Processor) 45,700 0

04.ตูลําโพงหลัก ขนาด 230 วตัต 74,000 0

05.ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 30 วตัต 48,600 0

06.ลําโพงสําหรับหองควบคุม ขนาด 30 วตัต 9,000 0

08.ลําโพงฮอรน  ขนาด 30 วตัต 7,600 0

09.เคร่ืองขยายเสียงลําโพงหลัก ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) 28,300 0

10.เคร่ืองขยายเสียงลําโพงหองควบคุม ขนาด 2 x 1,000 W (Power Amplifier) 11,700 0

11.เคร่ืองขยายเสียงลําโพงฮอรน ขนาด 120 W (Power Amplifier) 7,500 0

12.เคร่ืองขยายเสียงลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 360 W (Power Amplifier) 18,600 0

13.เคร่ืองขยายเสียงลําโพงมอนิเตอรเวที ขนาด 240 W (Power Amplifier) 12,400 0

14.เคร่ืองเลน CD/DVD/USB/MP3 3,900 0

15.เคร่ืองเลนและบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบ USB/SD 7,300 0

23.ชุดสายอากาศภายนอกสําหรับไมโครโฟนไรสาย แบบลอการิทึม 23,200 0

25.เคร่ืองเลือกและกระจายสัญญาณคอมพิวเตอรและเสียง 43,600 0

26.เคร่ืองเลือกและกระจายสัญญาณวดีิโอ 27,300 0

27.เคร่ืองกระจายเสียงสัญญาณคอมพิวเตอร 26,700 0

28.เคร่ืองแปลงสญัญาณ RGB to HDMI 8,500 0

30.เคร่ืองควบคุมการจายกระแสไฟฟาตูแร็ค 25,600 0

31.ไมชักฟวสแบบ 3 ทอน 24,000 0

32.เข็มขัดปนเสา แบบหนัง 34,500 0

34.เคร่ืองรับสงวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต 238,000 0

เคร่ืองควบคุมลําโพง 2 input 4 output 0 0

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 24 แชลแนล 0 86,680
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

เคร่ืองรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต 0 360,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 น้ิว 6,500 0

02. เคร่ืองเลือกและแปลงสัญญาณ 28,400 0

03. เคร่ืองนําเสนอขอมูลแบบไรสาย 16,800 0

04. เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ 4CH HD-SDI (Video Switcher/Mixer) 52,000 0

05. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 45,500 0

06. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 14,500 0

07. เคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร 29,500 0

08. เคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร 70,200 0

09. เคร่ืองบันทึกภาพกลอง DVR/NVR 8 CH 9,200 0

10. เคร่ืองควบคุมกลอง 9,800 0

11. กลอง Speed Dome ความละเอียด 2 ลานพิกเซล 66,800 0

กลองถายภาพระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 0 158,000

ชุดไมคโครโฟนไรสายคาดศีรษะ 0 94,000

ชุดไมคโครโฟนไรสายหนีบปกเสื้อ 0 70,000

ตูลําโพง แบบติดผนัง 8x4.5 น้ิว  ขนาด 240 วตัต 0 236,940

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 น้ิว 0 0

ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย

1. เคร่ืองเปาลมรอน 2,000 วตัต 4,800 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เคร่ืองซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 0 36,000

เคร่ืองตัดหญาขอแข็ง 4 จังหวะ แบบสะพาย 0 47,500

ตูกดน้ํา 2 กอก (นํ้าเย็น) 24,250 0

ครุภัณฑโรงงาน

01. คีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 10 ตัน 34,000 0

02. จิกซอวไฟฟา เลเซอร 6,600 0

03. เคร่ืองเลื่อย 35,000 0

04. เล่ือยโซไฟฟา ขนาด 11.5 น้ิว 5,000 0

05. รอกสลิงดงึสายไฟ ขนาด 2 ตัน 21,000 0

07. เคร่ืองเชื่อมแบบ TIG 220V 22,500 0

08. สวานไรสาย ขนาด 18 V 18,600 0

09. สวานไฟฟา ขนาด 450 W 7,200 0

10. สวานไฟฟา ขนาด 230 W 5,340 0
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0 1,161,000 -100 %

0 2,161,000

11. เคร่ืองตัดโลหะ 12,000 0

12. โตะเลื่อยตัดอลูมิเนียมพรอมมอเตอร 43,000 0

13. เคร่ืองยนตปนไฟ 3,000 วตัต 53,000 0

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 น้ิว 0 14,000

เคร่ืองเปาลม 600 วตัต 0 7,000

รอกไฟฟาขนาด  1 ตัน  380 V 0 118,000

ลิฟทยกรถ ขนาด 3 ตัน 0 420,000

เล่ือยฉลุไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง 0 9,760

เล่ือยโซไรสาย ขนาด 10 น้ิว 0 0

เล่ือยยนต ขนาดใบเลื่อย 11.5 น้ิว 0 0

เล่ือยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 0 0

เล่ือยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือขนาด 7 น้ิว 0 5,500

สวานบล็อคไรสาย 1/2 น้ิว 18 V 0 0

สวานไฟฟา 0 4,000

สวานไรสาย ขนาด 18 V 0 0

ครุภัณฑสํารวจ

กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0

ไมวัดระดับ (Staff หรอื Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 4 เมตร 0 12,000

ไมวัดระดับ (Staff หรอื Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร 0 10,000

อุปกรณประกอบเครื่องอากาศยานไรคนขับ แบบ RTK (Drone สํารวจ) 0 500,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรอือิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองสแกนเนอร 0 0

รวมคาครุภัณฑ 2,729,290 34,651,980

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนประดู หมูท่ี 1 ตําบลพะงาด เชื่อมบานสระกรวด หมูท่ี 2 ตําบลโนนเมือง 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล จากบานเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลเมืองนาท ถึงบานดานชาง 

ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไทรทอง หมูท่ี 7 (ซอยมะฮอกกะน)ี ตําบลวังนํ้าเขียว ถึง บานคลองปลา

กั้ง หมูที่ 16 ตําบลวังหมี อําเภอวงันํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา 

0 0

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0
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0 4,192,440

108,105,470.7 116,084,440

0 9,926,300 19.3 %

0 101,300 137.91 %

0 66,000 0 %

0 3,933,800 -17.53 %

0 10,000 -100 %

0 17,761,800 11.53 %

0 1,554,000 9.44 %

0 33,353,200

0 33,353,200

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

รวมงบลงทุน 2,729,290 34,651,980

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา 118,169,698.09 183,442,480

งานกอสราง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 11,842,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 241,000

เงินประจําตําแหนง 0 66,000

คาจางลูกจางประจํา 0 3,244,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 19,810,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 1,700,700

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 36,904,400

รวมงบบุคลากร 0 36,904,400

งบลงทุน

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสูง ตําบลสีสุก - ทางหลวง 2160 เช่ือมบานพะไล ตําบลบึง

พะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

0 0

001.โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา (แหงใหม) 0 20,000,000

002.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ําหาดไทรสูง บานหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลบึงสําโรง อําเภอแกงสนาม

นาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดตอตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

0 0

002.โครงการถนนบานไรพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลแกงสนามนาง สายถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 ถึงฝายพระ 

เช่ือม ตําบลโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

0 2,000,000

003.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโมกมัน หมูท่ี 7 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอบานหนองเตา 

ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

494,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,600,000 -100 %

410,000 0 0 %

0 0 100 %

0 2,400,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

494,000 0 0 %

003.โครงการถนนจากบานนายสําราญ อิติบุตรา - ลําหวยขี้หนู ตําบลแกงสนามนาง เชื่อมบานหนองขามนอย ตําบลบึง

พะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

004.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 2 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอ ตําบลบึงพะไล อําเภอ

แกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

0 0

004.โครงการถนนสายบานโมกมัน หมู 7 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอบานหนองเตา ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนาม

นาง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

005.โครงการกอสรางตะแกรงกันนก อาคาร 242 ล. พิเศษ

โรงเรยีนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0

005.โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน สายบานหนองปรอื หมูท่ี 5 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมโรงเรียนแกง

สนามนางพิทยาคม ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

005.โครงการถนนจากนานางแสง สงนอก บานกอก หมูที่ 9 ตําบลโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

 เชื่อม บานโนนทองหลาง ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวดัขอนแกน

0 500,000

006.โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโกรกกระหาด หมูท่ี 4 เช่ือมบานหนองมวง หมูที่ 5 ตําบลโปงแดง อําเภอขาม

ทะเลสอ เชื่อมบานกุดหัวชาง หมูที่ 4 ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 0

006.โครงการกอสรางลานอเนกประสงค (ขางอาคาร 242 ล. พิเศษ)

โรงเรยีนลําพระเพลิงพิทยาคม

0 0

006.โครงการถนนสายบานดอนไผ หมูที่ 5 ตําบลสีสุก อําเภอแกงสนามนาง เชื่อม บานหนองกุงนอย ตําบลโคกกระเบ้ือง

 อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

007.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานโคกแฝก เชื่อมตอเขตเทศบาล (ปาสัก) หมูที่ 5 บานโคกแฝก ตําบลขามทะเล

สอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

0 0

007.โครงการถนน สายสี่แยกบานจาเฒา บานหนองคู หมูที่ 2 (เขต อบต.ขามทะเลสอ) เช่ือมเขตเทศบาลตําบลขาม

ทะเลสอ หมูที่ 2 บานหนองคู ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

0 1,750,000

008.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต สายบานหนองสะแก หมูท่ี 5 สายวัดปา ตําบลพันดุง อําเภอ

ขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา ถึง บานบึงออ หมูท่ี 1 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

0 0

008.โครงการติดตั้งตาขายกันนกพิราบ (อาคาร 4) 

โรงเรยีนสะแกราชธวัชศึกษา

0 0
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 650,000 -100 %

0 0 100 %

008.โครงการถนน สายหนองมวง-นิคมสหกรณขามทะเลสอ หมูที่ 5 บานหนองมวง ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ 

เช่ือมบานกุดหัวชาง ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

009.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต สายบานพันดุงพัฒนา หมูท่ี 7 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเล

สอ จังหวัดนครราชสีมา ถึง บานหนองกระโดน หมูท่ี 5 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

0 0

009.โครงการถนน สายบานโคกแขวนใหม (หนาวัดโคกแขวน) หมูที่ 2 – บานโคกแขวนพัฒนา หมูท่ี 8 ตําบลพันดุง 

อําเภอขามทะเลสอ เชื่อม บานพลกรัง ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

010.โครงการถนน สายบานหนองหัวแหวน ตําบลพันดุง เชื่อม บานหนองกก ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 2,500,000

011.โครงการถนนสายบานหนองบอน หมูที่ 9 ตําบลพะงาด เชื่อมตอสายทางคุมปาลวก บานหนองโบสถ หมูท่ี 7 ตําบล

เมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผวิจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคเูมือง หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร 

ถึง  บานงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

012.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดานชาง หมูที่ 6 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อม บานเหนือ หมูที่ 1 

ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

012.โครงการถนนสายโคกเดิ่นบานสะแกแสง หมู 2 ตําบลพะงาด เชื่อมตอบานโนนแจง หมู 12 ตําบลขามสะแกแสง 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

013.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือ หมูท่ี 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมตอเทศบาลตําบล

หนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

0 0

013.โครงการถนนสายโนนขาวตาก ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง - ดอนนอย ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา

0 500,000

014.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนยาง หมูท่ี 6 ตําบลคขูาด เชื่อมตอ บานไร ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัว

ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

014.โครงการถนนซอยบานนายเพ็ง บานดอนสามัคคี หมูท่ี 10 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง-บานใหมโนนทอง หมูที่

 13 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

90



0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 700,000 -100 %

0 0 100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 650,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

015.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานบุงตะครอง ตําบลขามสมบูรณ ไปเช่ือมบานโนนคูณพัฒนา 

ตําบลเทพาลัย) บานบุงตะครอง หมูที่ 8 ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

0 0

015.โครงการถนนสายบานหนองมะคาหมูท่ี 13 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมบานสะแกราษฎร หมูท่ี 3 เทศบาลตําบล

ขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวัวรีสอรท) อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

016.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเส่ียว หมูท่ี 9 ตําบลคขูาด เชื่อมตอระหวางบานหนองพรานปาน

 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

016.โครงการถนนสายบานโนนไรพัฒนา หมูท่ี 7 ตําบลโนนเต็ง ไปบานหวยทราย เชื่อมตําบลหนองมะนาว อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

017.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสามัคคี หมูที่ 8 ตําบลโนนเต็ง ไปบานโกรกตะไกร (ตําบลเมือง

คง) อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

017.โครงการถนนสาย หมูที่ 6 บานดอนยาง ตําบลคขูาด อําเภอคง เช่ือมบานไร ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

018.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานส่ีเหลี่ยม ตําบลดอนใหญ เช่ือมบานโคกพงาด ตําบลขามสมบูรณ

 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

018.โครงการถนนสายบานบุสนวนใน หมูที่ 1 ตําบลตาจั่น เช่ือมบานโกรกพัฒนา ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา

0 800,000

019.ครงการถนนสายบานดอนนอย หมูท่ี 3 - บานโนนขาวตาก ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา

0 500,000

019.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโกรกตะไก หมูท่ี 13 ตําบลเมืองคง เชื่อม กับบานโจด ตําบล

หนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

0 0

020.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนองหญาขาว หมูท่ี 9 สายจากลานธรรม ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื่อมเขต 

ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0

020.โครงการถนนสายทางเกวียนเกา บานตะครอสามัคคี หมูท่ี 18 ตําบลเมืองคง เชื่อมบานหมัน ตําบลหนองมะนาว 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 800,000

021.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนกลาง หมูท่ี 3 ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง สายจากบานดอนกลาง - เขต

ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

021.โครงการถนนสายบานเมืองเพชร หมูที่ 8  ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บานหนองเตา 

หมูที่ 7 ตําบลเสาเดียว อําเภอหนองหงษ จังหวัดบุรีรมัย

0 500,000
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

022.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดอนกรูด หมูที่ 1 ตําบลแชะ เช่ือมบานอรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอรพิมพ 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 0

022.โครงการถนนสายบานหวยทราย หมูที่ 6 ตําบลหนองมะนาว เชื่อมตําบลโนนเต็ง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 0 1,000,000

023.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองมะคา (สายดง) หมูที่ 9 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เชื่อม หมูท่ี 11 บานดะ

แลง ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

023.โครงการถนนบานดอนกระชาย หมูท่ี 9 เขตองคการบริหารสวนตําบลครบุรี ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี เชื่อมบาน

โกรกละลาย หมูท่ี 9 ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

0 1,650,000

024.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูท่ี 2 ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะแลง หมูท่ี 2

 ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

024.โครงการถนนสายพัฒนาการ บานดอนแสนสุข หมูท่ี 3 เขตเทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อมบานหนองหวา หมู

ที่ 7 เขตเทศบาลตําบลครบุรีใต อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 1,210,000

025.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนนกลาง หมูที่ 8 ตําบลแชะ เช่ือมเขตเทศบาลตําบลแชะ หมูท่ี 4 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 0

025.โครงการถนนเสนกลางบานบุมะคาหมูที่ 1 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมตอ บานหนองรัง หมูท่ี 2 ตําบลแชะ 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 1,199,500

026.โครงการซอมสรางถนนหินคลุก สายหนองโก บานโคกกรวด หมูที่ 8 ตําบลเฉลียง เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 0

026.โครงการถนนบานโคกสะอาด หมูที่ 3 ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี เชื่อมตอ บานสระมะคาหมูท่ี 2 ตําบล

หนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

027.โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองสงนํ้าชลประทาน หมูที่ 6 บานเฉลียงทุง ตําบลเฉลียง เช่ือมตอเขตติดตอ 

ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0

027.โครงการถนนบานหนองสะแก หมูท่ี 8 (สายทางบานผูใหญบาน หมูที่ 8) ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี เช่ือมบาน

เฉลียงทุง หมูท่ี 6 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

028.โครงการซอมสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลองลําแชะ จากสะพานทากลาง บานเฉลียงใหญ หมูที่ 1 ตําบลเฉลียง 

เช่ือมตอเขตติดตอ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 2,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 4,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

028.โครงการถนนบานซบัหญาคา หมูท่ี 14 (สายทางกลางหมูบาน-ซบัสะเดา) ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี เช่ือมบานไผ

 หมูท่ี 6 (เขาประดู) ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

029.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดินแดง หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมบานหนองรงั หมูที่ 2 

ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0 0

029.โครงการถนนสายทางบานโนนกุม หมูท่ี 2 ตําบลโคกกระชาย เชื่อมตอตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,000,000

030.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานตาเงิน หมูท่ี 1 ตําบลศรีละกอ เชื่อม บานสีสุก หมูที่ 1 

ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0

030.โครงการถนนบานบุหวา หมูที่ 8 (ซอยนายประยูร) ตําบลสระวานพระยา เชื่อมตอบานเกษตรสมบูรณ หมูท่ี 9 

ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

031.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายพุทธวณสถานจากบานโคกวังวน หมูที่ 4 ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิม

พระเกียรติ เชื่อมบานงิ้ว หมูที่ 6 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

031.โครงการถนนบานหนองหัวไหลงาม หมูที่ 9 (สี่แยกบานนางบุญมี แกนลา) ตําบลสระวานพระยา อําเภอครบุรี 

เช่ือมตอบานซับลังกา หมูท่ี 9 ตําบลสุขไพบูลย

 อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

032.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองจอก จากบานโสง หมูที่ 6 ตําบลหนองยาง เชื่อมบานโนนไมแดง

เหนือ หมูท่ี 16 ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา

0 0

032.โครงการถนนบานหนองโค หมูที่ 1 ตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี เชื่อมบานซับระวิง หมูท่ี 2, บานไรแหลมทอง 

หมูที่ 5 ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 3,000,000

033.โครงการถนนสายบานหนองพลวง หมูท่ี 8 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา เชื่อมบานตาเงิน หมูท่ี 

1 ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

033.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานรวง หมูที่ 3 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม 

บานขาม หมูที่ 9 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

034.โครงการถนนสายสระจ่ัน - หนาวัดบานกันผม ตําบลพระพุทธเชื่อมตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,840,000
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0 2,000,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 498,000 -100 %

0 0 100 %

0 498,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,400,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

034.โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเช่ือมทางหลวงหมายเลข 226 บานกรูด หมูท่ี 8 ตําบลชางทอง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา

0 0

035.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสงหนองบัว หมูที่ 7 ตําบลหนองยาง เชื่อมตําบลทาชาง อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

035.โครงการถนนสายบานอาจารยจันทรแรม บานตะกุดขอน หมูท่ี 8 ตําบลทาชาง เชื่อมบานพระพุทธ หมูที่ 4 ตําบล

พระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

036.โครงการ ถนน (อบจ.นม.17210) บานขุนละคร - บานหนองออ อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 0 0

036.โครงการถนนสายบานดาน หมูที่ 1 ตําบลหนองยาง เชื่อมบานโนนเลียบ หมูท่ี 2 ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

037.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบลโนนรัง-บานโนนซาด หมูที่ 18 ตําบลทาลาด

 อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

037.โครงการถนนสายบานวงัทองพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลโนนตูม เชื่อมบานโนนรัง หมูท่ี 6 ตําบลตลาดไทร อําเภอชุม

พวง จังหวัดนครราชสีมา

0 498,000

038.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง 2223 บานภูดินทอง หมูท่ี 15 ตําบลโนนรัง-บานพันธ

เจริญ หมูท่ี 12 ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

0 0

038.โครงการถนนสายบานยาง หมูที่ 6 ตําบลชุมพวง (สายบานนายบอ - บานแทน ตําบลประสุข) อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 497,000

039.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเสาเดียวใหมพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลทาอาง บริเวณถนนชวงนา นางเสงี่ยม

 กวนกระโทก - ถนนเสนรอบเมือง เช่ือม บานหนองโสมง หมูท่ี 6 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

039.โครงการถนนบานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบลโนนรัง – บานโนนซาด ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 0 2,000,000

040.โครงการกอสรางถนนหินคลุกการเกษตรสายโปรงตาคลอง บานบุ หมูที่ 10 ตําบลพลับพลา (นม.ถ 59-082 เช่ือม

ถนนทางหลวงหมายเลข 24) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 12 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

040.โครงการถนนสายบานดงนอยพัฒนา ตําบลโนนยอ – บานใหมปฏิรูป หมูท่ี 13 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวดั

นครราชสีมา

0 2,979,000

041.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานตุกปุก บานดอนไพล หมูที่ 8 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย เชื่อม ตําบล

หนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 400,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

041.โครงการถนนบานคลองยาง หมูท่ี 14 ตําบลพลับพลา เชื่อมบานหนองเสาเดียว หมูที่ 7 ตําบลทาอาง อําเภอโชคชัย

 จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.59-063)

0 500,000

042.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกพลวงบน หมูที่ 12 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย 

เช่ือม บานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0

042.โครงการถนนบานหนองหญาปลอง หมูท่ี 3 สายคันคลองจมูกฉีก (จากสะพานคลองกระทุม ถึงฝายยางบานหนอง

กก) ตําบลทาจะหลุง เชื่อมบานดานเกวียน ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 1,300,000

043.โครงการซอมแซม/ปรบัปรงุผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (AC) สายจากบานบึงพระ หมูท่ี 7 ผานบานหนองแปลน 

หมูที่ 11 ถึงบานบึงไทย หมูท่ี 8 ตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย เชื่อม บานโกรกหวา หมูที่ 11 ตําบลดอน อําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.64-003)

0 0

043.โครงการถนนบานใหมนานิยม หมูที่ 7 (สายไปบานหนองบัวโคก จากที่ดินนายสมศักดิ์ รัตนรักษ) ตําบลทาจะหลุง 

อําเภอโชคชัย เชื่อม บานหนองบัวโคก ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

044.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายกั้นเขต บานโนนเพชร หมูท่ี 6 ตําบลทาเยี่ยม เชื่อม ตําบลละลมใหมพัฒนา 

อําเภอ โชคชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

044.โครงการถนนสายหนองเพชร บานละลม หมูที่ 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อม บานโคกลอย หมูที่ 9

 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

045.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกา หมูท่ี 1 ตําบลบานเกา เชื่อม บานพันชนะ หมูท่ี 1 ตําบลพันชนะ

 อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

045.โครงการถนนแยก กม.12 บานตูม หมูที่ 5 ถึงแยกเขื่อนยาง ตําบลดานเกวยีน เชื่อมตอ บานหัวดอน หมูที่ 9 ตําบล

ทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 2,160,000

046.โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายดานขุนทด - สูงเนิน บานมอสูง ตําบลตะเคยีน เชื่อมบานหนองสาร หมูที่ 1 

ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

046.โครงการถนนจากหมูบานโนนมวง หมูท่ี 4 ตําบลดานเกวียน (เขตพื้นที่ ทต.ดานเกวียน) เช่ือมตอกับหมูบานโนนมวง

 หมูท่ี 4 และหมูบานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน (เขตพื้นที่ อบต.ดานเกวียน) อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 540,000

047.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุดนางทอหูก หมูท่ี 5 ตําบลหินดาด เชื่อมบานปารังงาม ตําบลหวยบง อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

047.โครงการถนนบานหนองพลวง หมูท่ี 3 ตําบลพันชนะ ถึง บานใหมศรีสุข หมูท่ี 11 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุน

ทด จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 680,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,080,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,240,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,160,000 -100 %

0 0 100 %

048.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกุดโดก ตําบลบานเกา เชื่อมบานหนองพังโพด ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

048.โครงการถนนบานถนนหักนอยพัฒนา หมูท่ี 15 ตําบลดานขุนทด เชื่อม บานบุงระกํา หมูท่ี 8 ตําบลหนองบัวละคร 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 1,250,000

049.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนตะหนินใหญ หมูที่ 5 ตําบลสระจรเข เชื่อมตอ บานดอนกลอย 

ตําบลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

049.โครงการถนนบานกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานเกา ถึงบานกุดมวง หมูท่ี 7 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา

0 500,000

050.โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก สายบานหลุง หมูท่ี 10 ตําบลบานแปรง เช่ือมกับบานกระชาว ตําบลกุดพิมาน 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

050.โครงการถนนบานหวยจรเขรุงเรือง หมูท่ี 18 ตําบลหินดาด เชื่อมบานศลิารวม ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

0 2,500,000

051.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปรงใหมพัฒนา หมูท่ี 4 ตําบลบานแปรง เช่ือมกับตําบลหนองไทร 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

051.โครงการถนนสายแยกบานหนองกระทุม หมูท่ี 5 บานหนองสะแก ตําบลหนองไทร เชื่อมบานประดูงาม หมูท่ี 6 

ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

052.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนเต็ง หมูท่ี 2 ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา 

ถึงบานหนองแดง ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

052.โครงการถนนบานใหมประชาสรรค หมูท่ี 10 ตําบลหนองไทร เชื่อมบานสระสมบูรณ หมูที่ 13 เทศบาลตําบลหนอง

บัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

053.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน อบต.เทียม ถึงสามแยก บานหัวนา หมูท่ี 8 ตําบลหนองไทร 

เช่ือมบานสระสมบูรณ หมูที่ 13 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

053.โครงการถนนบานคลองแคเหนือ หมูที่ 4 (ซอยบานครูนิพนธ) ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด เชื่อม 

บานเมืองเกา (สายนานายบุญสง) หมูที่ 12 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

054.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหัวสระ หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อมตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

054.โครงการถนนบานฝายโบสถ หมูท่ี 2 ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตําบลหนองบัว

โคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

0 1,060,000
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0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 940,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 873,000 -100 %

0 0 100 %

0 750,000 -100 %

0 0 100 %

0 490,000 -100 %

0 0 100 %

055.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานเทพนิมิตร หมูที่ 3 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานใหม

ชัยพฤกษ ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

055.โครงการถนนบานแปรงใหมพัฒนา หมูท่ี 4 ตําบลบานแปรง เช่ือมกับ ตําบลหนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,690,000

056.โครงการถนน สายบานมาบพลวง หมู 9 ตําบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู 3 ตําบลบึงปรอื อําเภอเทพารักษ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 950,000

056.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบานวังมวงสามัคคี หมูที่ 7 ตําบลวังยายทอง - บานทํานบเทวดา หมูที่ 5 ตําบล

สํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

057.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเจิม  ศิริรวง บานนายมานะ เขียนแกว ตอจากเดิม บาน

มะคาคุก หมูที่ 1 (เช่ือมตอ บานหวยทราย หมูท่ี 7 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวดันครราชสีมา)

0 0

057.โครงการถนน สายหนองประดู 2 บานชุมชนพัฒนา หมูท่ี 6 ตําบลสํานักตะครอ เชื่อม บานโนนแหน ตําบลหนอง

แวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

058.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหินเงิ้ม ตําบลดอนยาวใหญ เช่ือมบานหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง 

อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

0 0

058.โครงการถนน สายโนนสมบูรณ บานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานโนนสงา 

ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

059.โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมระหวางตําบล หมูที่ 3 บานโกรก ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 บาน

ดอนววั ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

0 0

059.โครงการถนน บานหัวสระ หมูท่ี 4 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานใหมชัยพฤกษ ตําบลหนองกราด

 อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

060.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาโรงเรียนบานตะเภาหนุน ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง เชื่อมบาน

โนนตะโก ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

060.โครงการถนนสายบานทาหินงม หมูท่ี 22 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ - เช่ือม เขตติดตอบานศิลารวม ตําบล

หวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

061.โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนยาวนอย หมูท่ี 6 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมอําเภอสีดา จังหวดั

นครราชสีมา

0 0

061.โครงการถนน สายตําบลบึงปรือ บานดอยเจดีย หมูที่ 5 ถึง ตําบลหนองแวง บานโนนเต็ง หมูที่ 6 อําเภอเทพารักษ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 950,000
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0 490,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 3,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 970,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,150,000 -100 %

062.โครงการกอสรางถนน คสล.บานนายมานะ บานแก หมูท่ี 3  ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานสีดา ตําบลสีดา

 อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

062.โครงการถนน จากบานเทพประทานพร ตําบลหนองแวง - เช่ือมเขตติดตอบานทํานบเทวดา ตําบลสํานักตะครอ 

อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

063.โครงการ ถนนจากบล็อกคอนเวริส (ตอของเดิม) บานหัวตลาด หมูท่ี 4 ตําบลสําพะเนียง ไปโนนสะเดา เชื่อมตอ

บานระหันคาย ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

063.โครงการถนน (อบจ.นม.09202) ตลาดโคกสวาย - บานหนองหอย อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0

064.โครงการ ถนนสายวดัปาฐานิโยพุทธาราม บานดอนตัดเรือ ตําบลโนนแดง เชื่อมบานดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ 

อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

064.โครงการถนน (อบจ.นม.09304) บานมะคา - บานโตนด อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0

065.โครงการ ถนนสายบานหนองตาโล ตําบลโนนแดง เชื่อมบานนาดี ตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวดั

นครราชสีมา

0 900,000

065.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนํ้าใส หมูท่ี 5 ตําบลบานวงั เชื่อมบานคูเมือง หมูที่ 3 ตําบล

บัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

066.โครงการ ถนนสายทายบาน หมูที่ 5 บานทาวัด ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง เชื่อมตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัว

ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 1,500,000

066.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงหนองแหวน หมูท่ี 6 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย - บานใหม 

หมูที่ 12 ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

067.โครงการ ถนนโคกหนองกรวด บานสําโรงใต หมูท่ี 10 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานสีดา ตําบลสีดา 

อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

067.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนมิตรภาพบานศรีสุข หมูท่ี 8 ตําบลดอนชมพู ไปทางโรงเรยีนศรี

สุขคุรุราษฎรสามัคคี เชื่อมเขตเทศบาลตําบลโนนสูง บานเพิก ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

068.โครงการ ถนนบานนายมานะ บานแก หมูท่ี 3 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

068.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมดอนเปลา หมูท่ี 15 ตําบลใหม เชื่อมตอบานดอนชมพู หมูท่ี 1 

ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,010,000 -100 %

0 0 100 %

0 980,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 890,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

069.โครงการ ถนนจากตลาดนอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เช่ือมตอเขตองคการบริหารสวน

ตําบลโนนแดง บานระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

0 650,000

069.โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลยีบเหมืองมาบจาน (บานขาม หมูที่ 9 - บานโตนด หมูท่ี 6) ตําบลโตนด เชื่อมตอ

เขต บานโนนกระถิน หมูท่ี 6 ตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

070.โครงการ ถนนบานบุหวาย หมูที่ 12 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานมะคาตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

070.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบานจันดุม หมูท่ี 6 ตําบลใหม เชื่อมตอ บานบิง หมูที่ 5 ตําบลบิง อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

071.โครงการ ถนนสายบานโพธิ์ตาสี หมูท่ี 10 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย - แยกถนนทางหลวง นม.4008 ตําบลสระ

พระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

0 485,000

071.โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานสําโรงกระจาย หมูท่ี 3 ตําบลบิง เชื่อมบานดอนชมพูพัฒนา หมูที่ 10 ตําบล

ดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

072.โครงการ ถนนสายทางบานโคกนอย หมูที่ 7 ตําบลสายออ - ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 0 496,000

072.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพราม หมูที่ 4 ตําบลใหม เชื่อมเขตเทศบาลตําบลโนนสูง บานโนน

หมัน ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

073.โครงการ ถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิมบานไร หมูท่ี 7 ตําบลโนนไทย - บานหนองตาล ตําบลคางพลู อําเภอโนน

ไทย จังหวดันครราชสีมา

0 2,992,000

073.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 บานใหมกลอ ตําบลใหม (จากถนนสี่แยกหลังโรงเรียนบานใหม) 

เช่ือม บานหนองตะครอง หมูที่ 4 ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

074.โครงการ ถนนสายบานดอนขี้เหล็ก หมูท่ี 12 ตําบลสําโรง - บานหนองราง หมูท่ี 4 ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 494,000

074.โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนางประนอม บานหนองเครือชุด หมูท่ี 7 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง 

เช่ือมบานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

0 0

075.โครงการ ถนนบานใหมนารี หมูท่ี 16 ตําบลกําปง ถึงเขตบานหลักรอย ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวดั

นครราชสีมา

0 494,000

075.โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานจันอัด หมูท่ี 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บานโนนตากลาง (จุดท่ี 2) 

หมูที่ 8 ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

076.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโนนกระถิน หมูท่ี 10 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู เชื่อม 

บานหนุก หมูท่ี 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

076.โครงการถนนสายบานถนนหัก หมูท่ี 12 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู จากบานนางสาวรุง จงเพ็งกลาง เชื่อมบาน

นามาบ หมูท่ี 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

077.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองพลอง หมูท่ี 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู เชื่อม 

บานนามาบ หมูท่ี 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

077.โครงการถนนสายจากบานโนนสําโรง หมูที่ 8 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู เชื่อมบานสะแกราษฎร หมูที่ 3 ตําบล

ขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

078.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู จากบานหนองพลอง เช่ือมบานนามาบ 

หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 470,000

078.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองกก หมูท่ี 8 ตําบลพังเทียม ถึงบานตลุกชั่งโค หมูท่ี 7 ตําบล

หนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวดันครราชสีมา

0 0

079.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผือ  หมูท่ี 2 ตําบลหนองหวา (บานหนองผือ - เขตบานฝาผนัง

 หมูท่ี 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา)

0 0

079.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู เชื่อมบานหนุก หมูท่ี 4 ตําบลขาม

สะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

080.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานขามปอม หมูที่ 3 ตําบลบัวลาย - บานโนนเมือง หมูที่ 4 ตําบล

โนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

080.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 (เลียบลําหวยใหญ) ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสงู เชื่อมบานหนุก หมูท่ี 4

 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

081.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานวังโพน หมูที่ 2 ตําบล บัวลาย อําเภอบัวลาย -บานหนองหญาปลอง ตําบล

หนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

0 0

081.โครงการถนนสายเลียบคลองลึก บานหนองจิก หมูที่ 10 ตําบลโบสถ - เช่ือมทางแยกไปบานกลวย ตําบลดงใหญ 0 500,000
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0 812,500 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,187,500 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,300,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

082.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานสามเมือง 

หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

082.โครงการถนนสายแยกทางหลวง 4006 ไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคคี หมูท่ี 9 ตําบลโบสถ เชื่อมบานสองคอน 

ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

083.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลุบกุง หมูท่ี 10 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย - บานโคกกลาง หมู

ที่ 8 ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

083.โครงการถนนสายบานไพ หมูที่ 2 ตําบลขามเฒา จากบานไพคุมโนนกราด เชื่อม บานดอนผวา หมูท่ี 5 ตําบลลําคอ

หงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

084.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองเรือ หมูท่ี 7 ตําบลเมืองพะไล - บานวังโพน หมูที่ 2 ตําบล

บัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

084.โครงการถนนสายแยกหนองสมอ ถึงเขตเทศบาลตําบลใหม บานดอนตะแบง หมูท่ี 7 ตําบลดอนหวาย เชื่อมบาน

ใหม หมูที่ 8 ตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

085.โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบานไร หมูท่ี 6 ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานเกาคอ ตําบลหนอง

มะนาว อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

0 0

085.โครงการถนนสายโรงฆาสัตวจิตกร (จากถนน คสล. เดิม ถึงเขตเทศบาลตําบลใหม) บานดอนหวาย หมูที่ 2 ตําบล

ดอนหวาย เชื่อม บานจันดุม หมูท่ี 6 ตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

086.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานหัวหนอง - บานโนนติ้ว (สายเกา) บานสระครก หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ 

เช่ือม ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

086.โครงการถนนสายบานศรีสุข หมูท่ี 8 ตําบลดอนชมพู เชื่อมเขตเทศบาลตําบลใหม บานดอนเปลา หมูท่ี 15 ตําบล

ใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

087.โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายทางบานหัวหนอง ตําบลบัวใหญ - บานเสมาใหญ หมูที่ 1 ตําบลเสมาใหญ 

อําเภอ บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

087.โครงการถนนสายบานโนนกระถิน หมูที่ 6 ตําบลลํามูล เชื่อม บานโตนด หมูท่ี 6 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา

0 2,000,000

088.โครงการถนนสายตะโกทุงเลียบเหมืองสงนํ้าบานวังมวง หมูที่ 3 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง เช่ือม บานตะโก

ทุง หมูท่ี 9 ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

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

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 945,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 499,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,800,000 -100 %

088.โครงการปรับปรุงถนน นม.ถ. 150-02 ดวยแอสฟลติกสคอนกรีต (จากเรือนจําบัวใหญ ถึงบานหนองเม็ก ตําบลดาน

ชาง เช่ือมตําบลขุนทอง) อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

089.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโคกกระเบ้ือง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบ้ือง เชื่อมเขต

เทศบาลตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวดันครราชสีมา

0 0

089.โครงการถนนสายเหมืองสงนํ้า บานหญาปลอก หมูท่ี 7 ตําบลบิง เชื่อมตอบานโตนด หมูท่ี 6 ตําบลโตนด อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

090.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานหนองโจด - บานโนนตาลเส้ียน (คุมนอย) บานหนองโจด หมูท่ี 

9 ตําบลโคกกระเบ้ือง เชื่อมเขต ตําบลวงัโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0

090.โครงการถนนสายบานถนนหัก หมูท่ี 12 จากบานถนนหัก ตําบลขามเฒา เชื่อมบานดอนบุตาโพธ์ิ หมูท่ี 14 ตําบล

พลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

091.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนทองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม เชื่อม 

บานตะโกนอย ตําบลบานปรางค อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม ม.4)

0 0

091.โครงการถนนสายบานหนองมา หมูท่ี 4 ตําบลมะคา เชื่อมบานโกรกขาม หมูที่ 13 ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

092.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยชงโค หมูท่ี 1 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมบานโนนตาลเสี้ยน หมูท่ี 12 

ตําบลโคกกระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูท่ี 1)

0 0

092.โครงการถนนสายบานพลจลก หมูท่ี 8 (หนาวัดสระวาร-ีบานเดิ่นเห็ดหินหมู 12) ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง เชื่อม

บานดอนใหญ หมูที่ 3 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

093.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยชงโค หมูท่ี 1 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 

ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูท่ี 1)

0 0

093.โครงการถนนสายบานหนองแจง หมูที่ 9 (ซอย 1 -ถนนบานหนองตะไก - บานเดิ่น) ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง 

เช่ือมบานไทรโยง หมูท่ี 5 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

094.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวสระพาน หมูท่ี 8  ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อม บานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด จังหวดัขอนแกน

0 0

102



0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 4,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

094.โครงการถนนสายจากบานนางประนอม บานหนองเครือชุด หมูท่ี 7 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง เชื่อม บานถนน

โพธิ์ หมูท่ี 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

0 1,030,000

095.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองลาด หมูท่ี 6 ตําบลกระทุมราย เชื่อม บานเตยกระโตน 

หมูที่ 1 เขตเทศบาลตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

095.โครงการถนนสายคลองหนามแดง บานดาน หมูท่ี 1 ตําบลดานคลา ถึง บานโคงมะกอก หมูที่ 4 ตําบลเมืองปราสาท

 อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

096.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวดัหันเตย ตําบลประทาย – เช่ือมตอบานธรรมจักร ตําบลตลาด

ไทร อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

096.โครงการถนนบานหนองผือ หมูท่ี 2 ตําบลหนองหวา (บานหนองผือ ตําบลหนองหวา – เขตบานฝาผนัง หมูที่ 1 

ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

097.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ เชื่อมบานพันธสงวน หมูที่ 3 ตําบลธงชัยเหนือ

 อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

097.โครงการถนนสายบานวงัโพน หมูที่ 2 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา – เขตติดตอบานหนอง

หญาปลอง ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

0 500,000

098.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม หมูท่ี 6

 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

098.โครงการถนนสายศูนยราชการอําเภอบัวลาย บานหนองแก หมูท่ี 9 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย สี่แยกบาน

หนองจาน หมูท่ี 4 ตําบลหนองหวา อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

099.โครงการถนน (อบจ.นม. 14201) บานงิ้ว - บานหนองโดน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 0

099.โครงการถนนบานเหลิ่งหิน หมูที่ 11 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา – เขตติดตอบานโคกสงา 

หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

0 500,000

100.โครงการ ถนนบานหวยแคน หมูท่ี 8 ตําบลบัวใหญ เชื่อมบานคมึมวง ไปบานปาหวาย ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

100.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบานหนองศาลา หมูท่ี 1 ตําบลเกษมทรัพย ถึงบานโคกขุนละคร หมูที่ 7 ตําบลสําโรง

 อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,310,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,500,000 -100 %

0 488,900 -100 %

101.โครงการ ถนนสายบานหนองตะไก หมูท่ี 7 - ออยชาง ตอจากถนนเดิมของ อบจ. เช่ือมตําบลกุดจอก อําเภอบัว

ใหญ และอําเภอสีดา

0 1,000,000

101.โครงการถนน (อบจ.นม.25302) บานบะใหญ - บานโคกสะแกราช อําเภอวงันํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 0 0

102.โครงการ ถนนสายดอนบานกู ตําบลดอตะหนิน - บานโนนนางาม เชื่อมบานนาดอนบก ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัว

ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

102.โครงการกอสรางถนนหินคลุกเลียบคลองโนนสําโรง หมูที่ 4 - บานโนนสําโรง หมูท่ี 3 ตําบลลํานางแกว (เขตภู

หลวงบานลาํประโคน ฝงขวา) อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

103.โครงการ ถนนบานโนนติ้ว หมูที่ 6 ตําบลเสมาใหญ จากบริเวณนานางสุวรรณี เทพคําดี - บานนายมี โลนุช ไปเชื่อม

ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

103.โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บานหนองกระทุม หมูท่ี 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่ 8 

ตําบลสุขเกษม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

104.โครงการ ถนนสายบานสระครก ตําบลหนองบัวสะอาด - บานเกางิ้ว ตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

0 700,000

104.โครงการกอสรางถนนลาดยางจากคุมมอหลักหิน หมูที่ 5 ตําบลกลางดง เชื่อม ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

105.โครงการถนนสายบานโคกกระเบ้ือง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบ้ือง เชื่อมเขตเทศบาลตําบลบานเหลื่อม บานหนอง

ใหญ หมูท่ี 4 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

105.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางบานปาไผ - บานหนองกระทุม ตําบลจันทึก 

เช่ือมตอ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

106.โครงการถนนสายบานหนองโจด หมูที่ 9 ตําบลโคกกระเบ้ือง สายเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 2260 (ถนนสาย

อําเภอคง-บานเหลื่อม) อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

106.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางบานซับไมลม หมูที่ 9 บานสายชนวน ตําบล

จันทึก อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา เชื่อมตอตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0 0

107.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเดิมหนาบานผูใหญ หมูที่ 14 บานหนองไมแดง ตําบล

พญาเย็น เชื่อมตอบานถ้ําเตา หมูท่ี 15 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 6,477,000 -100 %

0 0 100 %

107.โครงการถนนสายบานหวยชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลชอระกา อําเภอบาน

เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 350,000

108.โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยสันติสุข - หนองยางเสือ หมูที่ 12 บานอางหิน ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมตอบานปางหัวชาง ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0 0

108.โครงการถนนสายบานโนนทองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม เชื่อมบานตะโกนอย หมูท่ี 10 ตําบล

บานปรางค อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

109.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete เสนหลังโรงเรียนบานหัวปาง หมูที่ 2 ตําบล

พญาเย็น อําเภอปากชอง เช่ือมตอบานหัวหมาก หมูท่ี 1 ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0 0

109.โครงการถนนสายบานนา หมูที่ 3 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมไปยัง บานมวง หมูที่ 2 ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,650,000

110.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete บานพรหมประกาศิต หมูที่ 10 ตําบลพญาเย็น 

เช่ือมตอบานชายเขา หมูท่ี 4 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

110.โครงการถนนสายบานวงัโพธ์ิ หมูท่ี 2 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมไปยัง บานดอนตะหนิน หมูที่ 2 ตําบลโคกกระเบ้ือง 

อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

111.โครงการ ถนนบานโนนงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย ถึงบานคึมมะอุ ตําบลหนองหวา อําเภอบัวลาย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

111.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายกลางหมูบาน - สวนดอกไม หมูท่ี 10 ตําบลหนองนํ้าแดง เช่ือม

ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 0

112.โครงการ ถนนบานหนองเรือ ตําบลตลาดไทร เช่ือม บานหนองออ ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,000,000

112.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย กม.9 ธนะรัชต - ผานศึก หมูที่ 6 เช่ือมตําบลหมูสี และตําบลพญา

เย็น อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 0

113.โครงการ ถนนบานหนองคอกควาย หมูที่ 4 ตําบลโนนเพ็ด เชื่อมบานโคกพระ ตําบลวงัไมแดง อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

113.โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 20 บานวังมะนาว ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

114.โครงการ ถนนสายจากบานดอนยาว หมูท่ี 4 ตําบลเมืองโดน เชื่อม บานเมืองดู ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000
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0 4,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 496,000 -100 %

0 0 100 %

0 497,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 550,000 -100 %

0 0 100 %

0 550,000 -100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

114.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานทองหลาง หมูท่ี 6 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคาํ 

เช่ือม บานสวาย หมูที่ 5 ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

115.โครงการ ถนนบานนางิ้ว หมูที่ 9 ตําบลประทาย (สายทางบานนางิ้ว - ทช.นม.1017) เช่ือมตําบลหนองพลวง 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

115.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหนองกก หมูท่ี 5 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา เชื่อม บาน

หนองดุม หมูท่ี 7 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา

0 0

116.โครงการ ถนนบานดอนกอก หมูท่ี 2 ตําบลหนองพลวง เชื่อม บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลประทาย อําเภอประทาย

 จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

116.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานทํานบพัฒนาใต หมูท่ี 12 ตําบลหนองหอย เชื่อม บานมาบคาย 

หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

117.โครงการ ถนนเสนจากบานหัวสะพาน หมูที่ 8 ถึงบานหนองบัวนาค หมูท่ี 1,10,11 ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมบานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด จังหวดัขอนแกน (เสนบานเตยกระโตนถึงบานกุดหอยกาบ)

0 1,000,000

117.โครงการกอสรางถนน คสล. สายสระหนองจิก หมูท่ี 2 ตําบลสัมฤทธิ์ (เลียบลําน้ํามูล) อําเภอพิมาย เชื่อม ลําเชิงไกร

 บานสม หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

118.โครงการ ถนนบานหนองกุง หมูท่ี 1 ตําบลหนองพลวง เชื่อม บานหลุงจาน หมูที่ 7 ตําบลหันหวยทราย อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

118.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานตาล หมูท่ี 9 ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บานดอนแซะ หมูท่ี 9 ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

119.โครงการ ถนนบานหันเตย หมูที่ 10 (สายทางบานหันเตย - หนองบัวลําสะแทด) เช่ือมตําบลตลาดไทร อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

119.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโนนพุทรา หมูท่ี 6 ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย ถึง บานหนอง

หลัก หมูท่ี 3 ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

0 0

120.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 6 ซาย) จากบานโนนกระเพรา หมูท่ี 15 ตําบลดงใหญ ถึง

 บานแทน ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

120.โครงการถนนสายหนองเตาหาย หมูท่ี 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานลํานางแกว ตําบลลํานางแกว อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,500,000
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0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 550,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

0 0 100 %

0 600,000 -100 %

121.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงพิกุลทอง หมูท่ี 10 ตําบลชีวาน – บานคอนเมือง หมูท่ี 2 

ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

121.โครงการถนนสายแยกจากถนนลําซอ - โคกสมอ บานดูใน หมูท่ี 16 ตําบลเมืองปก เชื่อมตอบานมาบเชือก หมูที่ 7 

ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

0 4,000,000

122.โครงการกอสรางถนน คสล. (จากถนนพิมาย-ชุมพวง) แยกไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลโบสถ 

อําเภอพิมาย เชื่อมบานสองคอน หมูท่ี 16 ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

122.โครงการถนน (อบจ.นม.14307) บานโคกสระนอย – บานเกาสะแกราช อําเภอปกธงชัย ชวงบานโคกนางเหริญ 

หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย – บานเชียงสา หมูท่ี 8 ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

0 3,600,000

123.โครงการกอสรางถนน คสล. บานละหลอด หมูท่ี 3 ตําบลธารละหลอด อําเภอพิมาย เชื่อมบานโนนสะเดา หมูท่ี 10

 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

123.โครงการถนนจากหนาโรงเรียนวัดทุงจานบานทุงจาน หมูที่ 7 ตําบลนกออก – ถนนสาย 304 เช่ือมเขตตําบลงิ้ว 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 1,660,000

124.โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางทาเยี่ยม ถึง สะพานขอน บานตะปน หมูท่ี 5 ตําบลรังกาใหญ เชื่อมบานโนน

มะกอก หมูที่ 8 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

124.โครงการถนนจากอุราสุขรีสอรท บานทุงจาน หมูที่ 7 ตําบลนกออก – ถนนสาย 304 (เดิม) ตําบลเมืองปก อําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 370,000

125.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบานใหมสามัคคี หมูท่ี 16 ตําบลในเมือง - บานสระงาม หมูท่ี

 12 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 0

125.โครงการถนนจากบานนายแจง ทองครบุรี บานโคกสระนอย หมูท่ี 3 ตําบลนกออก – บานตะครอ ตําบลเกษม

ทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 1,090,000

126.โครงการกอสรางถนน คสล. สายเพ็ชรมาตุคลา บานหนองบัวคํา หมูท่ี 5 ตําบลหนองระเวียง ถึง บานบุ หมูท่ี 8 

ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0

126.โครงการถนนสายโนนสงา หมูท่ี 13 ตําบลอุดมทรัพย - บานหนองนกเขียน ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา

0 386,000

127.โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 สายหนาวัด หนองหญาขาว ตําบลนิคมสรางตนเอง 

เช่ือมบานโคกรักษ หมูท่ี 11 ตําบลหลุงตะเคยีน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 499,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,003,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

127.โครงการถนนเสนน้ําพุ (ตนตีนเปด) หมูที่ 1 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา เชื่อมสะพานดํา 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0 5,000,000

128.โครงการถนนสายคุมบานใหมน้ําพุ บานซบัตะเคยีน หมูท่ี 10 ตําบลกลางดง เชื่อมตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

128.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตากเนื้อ บานกุดสระแกว หมูที่ 3 ตําบลวังยายทอง - บานไรชัยพันธ หมูที่

 12 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

129.โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานวงัหิน หมูที่ 5 ตําบลบานโพธิ์ เชื่อมตอตําบลตลาด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 0

129.โครงการถนนเสนสามแยก 300 ไร หมูท่ี 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา เชื่อมตําบล

มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0 999,000

130.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหมูบานโนนมะกอก ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง ถึงลํา

ชองโค เชื่อมตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

130.โครงการถนนเสนชายเขา หมูท่ี 13 - หมูที่ 3 บานหนองยาง ตําบลพญาเย็น เชื่อมเหวปลากั้ง ตําบลหนองนํ้าแดง 

อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

131.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานมาบมะคานอย เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา

0 0

131.โครงการถนนบานสระน้ําใส หมูที่ 7 ตําบลโปงตาลอง เชื่อมบานเขาจันทรหอม หมูท่ี 9 ตําบลขนงพระ (เสนสํานัก

สงฆถํ้าอิติปโส) และเชื่อมอําเภอปากชอง

0 1,000,000

132.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแบงเขตตําบลมะเริง-พะเนา บานบึงสาร หมูท่ี 5 ตําบลมะเรงิ เชื่อม

ตําบลพะเนา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

132.โครงการถนนบานหนองซอม หมูท่ี 5 ตําบลโปงตาลอง (บรเิวรแยกโรงเรียนบานหนองซอม เชื่อมตําบลวังกะทะ หมู

ที่ 24) และเชื่อมอําเภอปากชอง

0 1,200,000

133.โครงการถนนสายทางบานหนองหมาก หมูที่ 2 ตําบลคลองมวง เช่ือมบานคลองมะคาหิน ตําบลวงักะทะ อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

133.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบานไทรงาม หมูที่ 7 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมเขต ตําบลคลอง

มวง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 0

134.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานดงบัง หมูท่ี 6 ตําบลหวยยาง เชื่อมลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกส)ี ตําบลบึง

พะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา

0 0

134.โครงการถนนสายทางบานคลองสมบูรณ หมูท่ี 7 ตําบลคลองมวง - เช่ือมบานหินดาด ตําบลวงัไทร อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000
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0 0 100 %

0 1,482,000 -100 %

0 2,256,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,050,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,650,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,323,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

135.โครงการ ถนนลาดยางสายบานโนนสูง ตําบลทัพรั้ง - บานยางสามตน ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคาํ จังหวดั

นครราชสีมา

0 2,000,000

135.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 (ซอยทางเขาสนามแขงรถ) บานศรีพัฒนา หมูท่ี 4 ตําบลบาน

โพธิ์ เชื่อมตอตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 0

136.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตําบลตลาด เชื่อม ตําบลหัวทะเล) สายเลยีบลําตะคลองใหญฝงซาย 

ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี บานตลาด หมูท่ี 3

0 0

136.โครงการถนนสายซอย 3 ตอนบน บานนิคมพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลรังกาใหญ เชื่อมบานสะแกงาม หมูท่ี 10 ตําบล

นิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 640,000

137.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาล หมูท่ี 2 บุตาลซอย 6 ถึง คลองยาง เชื่อมตําบลโคกไทย 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

137.โครงการถนนสายบานวงัหิน หมูท่ี 18 บานดง หมูท่ี 13 (สายวัดปา) ตําบลในเมือง เช่ือมบานพิทักษแสนยากร หมูท่ี

 2 ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 640,000

138.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณ ซอยขางสนามกีฬา บานทาวสุระ หมูท่ี 10 เช่ือมบานแสนสุข 

หมูที่ 7 ตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

138.โครงการถนนสายบานดอนนํ้าซับ - คุมโนนทอง บานดอนน้ําซับ หมูท่ี 8 ตําบลชีวาน เชื่อมบานโนนทอง หมูที่ 9 

ตําบลกระเบ้ืองใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 526,400

139.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี 3 (ซอยบานนายสมมาตร) เช่ือมตอถนนไป

บานหนองผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

139.โครงการถนนบานโนนทอ หมูที่ 9 สายทางจากคลอง 6 ซาย ตําบลกระชอน เชื่อมตอบานวงัมวง หมูที่ 1 ตําบลทุง

สวาง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 528,000

140.โครงการถนน อบจ.นม.27302 บานเมืองยาง-บานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 0

140.โครงการถนนบานตะบอง หมูท่ี 1 ตําบลโบสถ - บานจารยตํารา ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 525,900

141.โครงการถนน (อบจ.นม.27201) บานโนนละกอ - บานปลักแรต อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 0

141.โครงการถนนจากทางหลวง 206 หมูที่ 3 บานตําแย ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อมทางหลวงชนบท 3126 ตําบล

สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 528,400
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 860,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,140,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

142.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนเพชร หมูท่ี 3 ตําบลละหานปลาคาว-บานโนนละกอ หมูท่ี 1 ตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

142.โครงการถนนทําเลเลี้ยงสัตวบานมะกอก ตําบลดงใหญ เช่ือมบานแทน ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา

0 526,400

143.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 ถึงบานปลักแรต ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย สําหรับ

บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 7 ตําบลละหานปลาคาว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

143.โครงการถนนบานทาหลวง หมูท่ี1 (ทาจาน) ตําบลทาหลวง เชื่อมคลองหนองโบสถ บานรังกา หมูที่ 4 ตําบลรังกา

ใหญ อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ.171-03)

0 528,400

144.โครงการกอสรางถนน คสล. สายเสนตอจากเสนทางหนาโรงพยาบาลลําทะเมนชัยหนองบัววง หมูท่ี 1 (เขตเทศบาล

ตําบลขุย) เช่ือมบานตลาดหนองบัววง หมูท่ี 9 (เขตเทศบาลตําบลหนองบัววง) หมูที่ 1 บานหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอ

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสมีา

0 0

144.โครงการถนนสายหมูท่ี 14 บานหนองขอน ซอย 2 ตําบลนิคมสรางตนเอง เชื่อม บานนิคมสามมัคคี ตําบลรังกาใหญ

 อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 640,000

145.โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต สายทางบานออ หมูที่ 13 - บานหนองดู หมูท่ี 10 

ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

145.โครงการถนนสายเพ็ชรมาตุคลา บานหนองขาม หมูท่ี 2 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบานมวง หมูที่ 7 

ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 640,000

146.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามัคคี หมูท่ี 15  ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อมบาน

เขวา ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

146.โครงการถนนสายบานหนองนาลุม ตําบลหมื่นไวย – บานฝาย ตําบลหนองกระทุม เชื่อมตําบลหนองกระทุม อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา (จากศาลตาปูถึงบายพาส รานนุก)

0 500,000

147.โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานยางงามพัฒนา หมูท่ี 20 ตําบลวังหมี เชื่อม บานวงัขอน ตําบลระเริง อําเภอวงันํ้า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0

147.โครงการถนนบานหนองระเวียง หมูท่ี 12 ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสมีา เชื่อมบานหนองเรือ ตําบล

พระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา (จากบานนายสมชายถึงนานายปาน)

0 2,000,000
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0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,600,000 -100 %

0 0 100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

148.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงคาง หมูที่ 11 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมเขตตําบลวงั

กะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

148.โครงการถนน (โรงเรยีนบานบึงตะโก) บานบึงตะโก หมูท่ี 7 ตําบลพลกรัง เชื่อมบานมะเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลพุดซา 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

149.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานหนองไมแดง หมูท่ี 13  ตําบลวังหมี อําเภอวงันํ้าเขียว ถึง ตําบลวงักะทะ 

อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 0

149.โครงการถนน (บานนางบัวชุม) หมูที่ 5 บานบุขี้ตุน ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง เชื่อม หมูที่ 8 บานโคกแขวนพัฒนา 

ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

150.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวังหมี ถึง บานคลองทุเรียน หมูท่ี 6 ตําบลวังนํ้าเขียว 

อําเภอวงันํ้าเขียว จังหวดันครราชสีมา

0 0

150.โครงการถนนซอย 1 ถึงถนนสาย ฉ.บานมะคาพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลบานโพธิ์ เชื่อมตอกับ บานกระฉอด ตําบล

ตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

0 887,000

151.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยกทางหลวง 304 บานบะดาน หมูท่ี 5 ตําบลอุดมทรัพย 

อําเภอวงันํ้าเขียว - บานหนองนกเขียน หมูท่ี 2 ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

151.โครงการถนนบานบุพัฒนา หมูท่ี 8 ตําบลตลาด (ตอถนนสายตรงทางขวาง เชื่อม บานหนองกระดังงา หมูท่ี 15 

ตําบลจอหอ)

0 1,040,000

152.โครงการกอสรางถนน คสล. บานกุดเตางับ หมูท่ี 3 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ

สีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

152.โครงการถนนนาบุงลีหนองตะไก - ถนนเล่ียงเมือง บานหนองออก หมูที่ 10 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมบานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 980,000

153.โครงการกอสรางถนน คสล. บานโศกรวก หมูท่ี 7 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูท่ี 2 ตําบลดอน

เมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

153.โครงการถนนซอยอัยการ - กรีนการเดน บานระกาย หมูท่ี 6 ตําบลจอหอ เชื่อมบานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 1,370,000

154.โครงการกอสรางถนน คสล. บานดอนนกเขา หมูที่ 5 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานนาหนอง ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

154.โครงการถนนบานหนองพลวงใหญ หมูที่ 3 (ซอยบานนายสมมาตร) ตําบลไชยมงคล เชื่อมตอถนนไป บานหนอง

ผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 2,100,000
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 800,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

155.โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางเชื่อมระหวางบานหนองร ีหมูท่ี 3 (ซ.ฟารมไก) ตําบลสีคิ้ว เชื่อมบานกุดเตางับ

 หมูท่ี 3 ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

155.โครงการถนนบานหนองพลวงใหญ หมูที่ 3 ภูเขาทอง ซอย 2 ตําบลไชยมงคล ถึงถนนกองพันสรรพวุธกระสุนที่ 22 

ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 3,400,000

156.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน เชื่อมระหวาง องคการบริหารสวนตาํบลมิตรภาพ เทศบาล

เมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว และองคการบริหารสวนตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

156.โครงการถนนสายทางจากบริเวณบานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลโพธิ์กลาง เชื่อมตําบล หนองบัวศาลา อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 3,678,000

157.โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานทุงพนมวัง หมูที่ 12 ถึงบานทาขาม หมูที่ 10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว 

เช่ือมบานวะภูแกว ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

157.โครงการถนนสายทางบริเวณบานพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลโพธิ์กลาง 

เช่ือมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

0 1,754,000

158.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวงัโรงนอย หมูท่ี 4 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ หมูท่ี 12 

ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

0 0

158.โครงการถนนสายไปหนองกก หมูท่ี 6 บานใหมทะเมนชัย ตําบลไพล เชื่อมตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

159.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บานหนองไทร หมูท่ี 5 ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม แยก ทช.นม.4059

 บานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

159.โครงการถนนสายบานกุดน้ําใส ถึงโรงพยาบาลลําทะเมนชัย หมู 10 บานกุดนํ้าใส ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอ

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสมีา

0 1,201,000

160.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูท่ี 3 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เช่ือมบานคายทะยิง หมูท่ี 6 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

160.โครงการถนนสายฝายทะเมนชัยถึงรานเทอดซีเมนตบล็อก หมูที่ 1 บานทะเมนชัย ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอ

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสมีา

0 1,306,000

161.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนรัง หมูท่ี 5 ตําบลกฤษณาเช่ือมบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรง

ใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,800,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,200,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

161.โครงการถนนจากหนองทับรัก ถึง สวนยางนายบุญโฮม หมูท่ี 5 ตําบลไพล เชื่อมตอตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมน

ชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

162.โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมระหวางบาน หนองเกตุ หมูท่ี 4 ตําบลหนองนํ้าใส ไปบานมะคางาม หมูที่ 4 

ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา

0 0

162.โครงการถนนลําหวยตะเคียน บานหนองมวง หมูท่ี 7 ตําบลหวยแคน เชื่อมบานหวยปอ ตําบลหวยแถลง อําเภอ

หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

163.โครงการถนน (อบจ.นม.20304) บานหนองนํ้าใส - บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 0 0

163.โครงการถนนสายบานไทรงาม หมูที่ 7 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมบานโปงววัแดง หมูที่ 6 ตําบลคลองมวง

 อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

164.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายปากทางบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา - 

บานโคกเพ็ด หมูท่ี 2 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

164.โครงการถนนบานสขุสมบูรณ หมูท่ี 2 เช่ือมบานไทยสามัคคี หมูท่ี 1 เช่ือมบานหวยใต หมูที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี 

เช่ือมบานสวนหอม หมูที่ 2 ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวงันํ้าเขียว จังหวดันครราชสีมา

0 1,628,000

165.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโสกนกเต็น หมูท่ี 7 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา เชื่อม

บานหนองพวง ตําบลวงัไมแดง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ตอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

0 0

165.โครงการถนนบานหวยใหญใต หมูที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมเทศบาลตําบลศาลเจาพอ อําเภอวงันํ้าเขียว จังหวดั

นครราชสีมา

0 2,500,000

166.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลจาก หมูที่ 7 บานตาลาด ตําบลโนนประดู ถึง หมูท่ี 7 บาน

แทน ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

166.โครงการถนนสายบานหนองไมสัก จากบานยายคลาย ไปสูงเนิน บานหนองไมสัก หมูท่ี 6 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้า

เขียว เชื่อมบานโคกสูง หมูที่ 14 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

167.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลสายที่สาธารณะบอไกแกว บานดอนโกย หมูท่ี 10 

ตําบลสีดา เชื่อมทางบานหัวตะโมน หมูที่ 7 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 0

167.โครงการถนน อบจ.นม 25303 สายบานวังนํ้าเขียว หมูที่ 9 แยกทล.304 ตําบลอุดมทรัพย - บานซับกานเหลือง 

ตําบลครบุรใีต อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

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

0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

168.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกา บานโนนคา ตําบลโนนคา เชื่อมบานดอน ตําบลบุงข้ีเหล็ก อําเภอ

สูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

168.โครงการถนนอบจ.นม.25304 สายบานวังนํ้าเขียว ตําบลอุดมทรัพย - บานตลิ่งชัน ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

169.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานวังรางนอย หมูท่ี 9 ตําบลมะเกลือเกา - บานทุงสะแบง ตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

169.โครงการถนนสายบานโนนรัง หมูท่ี 5 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหวยลุง หมูท่ี 2 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา (นม.ถ. 96-007)

0 1,000,000

170.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอน หมูท่ี 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก - บานหนองสะแก ตําบลโนนคา

 อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

170.โครงการถนนสายบานวงัโรงนอย หมูท่ี 4 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ หมูท่ี 12 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสี

คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.96-005)

0 800,000

171.โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานกุดขมิ้น หมูท่ี 3 ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานบุตาตอง หมูที่ 7 ตําบลนากลาง 

อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 0

171.โครงการถนนสายบานปางละกอ หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานลาดอุดม หมูที่ 16 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

172.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบานบอลิง หมูท่ี 10 ตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมบานหนองหลักศิลา

 หมูท่ี 5 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสงิสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

172.โครงการถนนบานวงัราง หมูที่ 8 (วงัรางพัฒนาซอยท่ี 9) ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เช่ือมบานโปรงใหญ หมูที่ 20

 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

173.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรัพยเจริญ หมูที่ 4  ตําบลบานราษฎร เชื่อม บานโคกสูง หมูที่ 3

 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ชวงที2่)

0 0

173.โครงการถนนสายบานหนองนํ้าใส หมูท่ี 1 ตําบลหนองนํ้าใส เชื่อมบานบุคา ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวดั

นครราชสีมา

0 2,300,000

174.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองลูกควาย หมูที่ 5 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เช่ือมตําบลละลม

ใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

174.โครงการถนนบานเขาพริก หมูที่ 7 ตําบลคลองไผ เชื่อมชุมชนสะแกราช เขตเทศบาลตําบลคลองไผ หมูที่ 7 อําเภอ

สีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 700,000
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0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 920,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,580,000 -100 %

0 0 100 %

0 499,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

175.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองชงโค หมูที่ 11 ตําบลหนองหัวแรต จากบริเวณไรนายสน่ัน กรวยสวัสด์ิ 

เช่ือมตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 0

175.โครงการถนนเลียบคลองชลประทานเช่ือมระหวาง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมือง สีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว และ อบต.

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 800,000

176.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานลุงเขวา หมูท่ี 6 ตําบลลุงเขวา - บานใหมสมบูรณ หมูที่ 3 

ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ 259-01)

0 0

176.โครงการถนนสายบานศรีษะกระบือ หมูที่ 3 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว - บานโสกแจง หมูที่ 8 ตําบลเสมา อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา

0 580,000

177.โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 สายวัดสวรรควารี ตําบลหนองตะไก เช่ือม บานหนองหิน หมูที่ 10 ตําบล

หนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0

177.โครงการถนนบานหนองสลักได (เสนหลังโรงเรียน) หมูที่ 4 ตําบลกุดนอย เชื่อมบานหนองรี หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว 

อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

178.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปลักขอย หมูที่ 5 ตําบลหนองบุนนาก เชื่อม บานยอกขาม หมูท่ี 7 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 0

178.โครงการถนนบานหนองจอก หมูที่ 5 ตําบลมิตรภาพ - บานอุดมทรัพยพัฒนา หมูที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว

 จังหวัดนครราชสีมา

0 700,000

179.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหลุงประดูพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบลหลุงประดู เชื่อมบานโนน

สําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

179.โครงการถนนบานทับมา หมูท่ี 10 ตําบลสีคิ้ว - บานมอดินแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา

0 500,000

180.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโคกเพชร หมูที่ 10 ตําบลหลุงประดู เชื่อม บานโคกรักษ 

หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคยีน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

180.โครงการถนนสายหนองกก หมูท่ี 2 ตําบลหนองบัวนอย - บานหนองโอง ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวดั

นครราชสีมา

0 800,000

181.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 โรงไฟฟายอย บานสระทอง หมูท่ี 7 ตําบลทับสวาย 

เช่ือมตอถึงวดัโนนสําราญ บานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

181.โครงการถนนบานลาํบานใหม หมูท่ี 5 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมตอบานดอนหัวมัน หมูท่ี 10 ตําบลกฤษณา 

อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

182.โครงการ ถนนสายบานหินแห หมูท่ี 8 ตําบลสีดา ถึง บานดอนเต็ง หมูที่ 5 ตําบลหนองตาดใหญ 0 1,032,000
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0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 36,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 1,000,000 -100 %

182.โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานหนองมวงงาม ตําบลงิ้ว ถึงเขตติดตอ บานหลุงตาดอน หมูที่ 7 ตําบลหลุง

ตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวดันครราชสีมา

0 0

183.โครงการ ถนนสายบานดอนโกย - บานหินแห ตําบลสีดา ถึง บานดอนเต็ง หมูที่ 5 ตําบลหนองตาดใหญ 0 500,000

183.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตะครอใต ตําบลหินดาด เชื่อมบานหินดาด (เทศบาลหินดาด) 

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

184.โครงการ ถนนสายบานหญาคาหมูที่ 5 ตําบลสีดา เชื่อม บานดอนสะแบง หมูท่ี 6 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา

 จังหวัดนครราชสีมา

0 900,000

184.โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองรัง หมูท่ี 2 ตําบลแชะ เช่ือมบานโคกแขวน หมูท่ี 5 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี

 จังหวัดนครราชสีมา

0 0

185.โครงการ ถนนจากส่ีแยกเริงสะแก บานหนองหวา หมูท่ี 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา เชื่อม บานเขวา ตําบล

กระทุมราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

185.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูท่ี 3 ตําบลอรพิมพ เชื่อมบานจระเขหิน หมูท่ี 8 ตําบล

จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 0

186.โครงการ ถนนสายบานโนนสําราญ ตําบลสามเมือง - บานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,068,000

186.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสมบัติพัฒนา หมูที่ 13 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา เขตติดตอบานดงงาม ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

0 0

187.โครงการ ถนนสายทางบานหัวนา หมูท่ี 4 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา เชื่อม บานเพ็ดนอย ตําบลหันหวยทราย

 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา

0 1,000,000

187.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานโคกรักษ - บานโคกซาด ตําบลหลุงตะเคียน - บานกูศิลาขันธ

 หมูท่ี 4 ตําบลหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

188.โครงการ ถนนสายหนาโรงเรียนบานเมืองสูง บานเมืองสูง หมูท่ี 8 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา เชื่อม บานโนน

สําราญ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

188.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทับสวายพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลทับสวาย บรเิวณถนนสาย 226 ถึง

ทางรถไฟ บานหนองโสน หมูท่ี 4 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

189.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผักโพด หมูท่ี 5 - บานหนองโกสีย หมูท่ี 8 ตําบลหลุงประดู 

เช่ือมตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

116



0 0 100 %

0 1,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,600,000 -100 %

0 1,380,000 -100 %

0 0 100 %

0 2,000,000 -100 %

0 0 100 %

0 7,808,600 -100 %

0 0 100 %

0 3,000,000 -100 %

0 0 100 %

189.โครงการถนนบานโนนสะอาด หมูท่ี 10 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา เชื่อม บานทองหลางนอย ตําบลดอนตะหนิน 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

190. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาตะคุ หมูท่ี 6 ตําบลงิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูท่ี 3 ตําบลกงรถ อําเภอหวย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

190.โครงการถนนสายเรียบคลอง บานมะเกลือเกาพัฒนา หมูที่ 18 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน - บานริมคลอง

พัฒนา หมูที่ 10 ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

191.โครงการถนนสายบานกุดปลาเข็ง หมูที่ 1 - บานกุดหัวชาง หมูที่ 4 ตําบลโนนคาอําเภอสูงเนิน (เช่ือมถนนสายบึงออ

 - สมกบงาม) ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

0 2,000,000

191.โครงการปรับปรุงเสรมิผิวแอสฟลทติกคอนกรีต จากถนนสายแยกทางหลวงชนบท บานทับสวายพัฒนา หมูท่ี 2 ไป

บานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

192.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองโน เช่ือมตอบานซาเลือด ตําบลกงรถ (ชวงบานสี่แยกไป

บานโคกซาง) หมูที่ 9 บานสี่แยก ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

192.โครงการถนนสายบานดอน หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา - เข่ือนระบายนํ้าบานกุด

หิน หมูท่ี 8 ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา

0 3,000,000

193.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเปราะหอม หมูท่ี 3 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบานนามาบ หมูท่ี 5

 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

193.โครงการถนนบานหนองลุมปุก หมูท่ี 3 ตําบลกุดโบสถ เชื่อมตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 0 3,000,000

194.โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายจากบานโปงคอก หมูท่ี 14 ตําบลโนน

สมบูรณ อําเภอเสิงสาง เช่ือมบานหนองไทร หมูท่ี 4 ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

0 0

194.โครงการถนนสายบานใหมทานตะวนั หมูที่ 9 ตําบลบานราษฎร เชื่อมบานบุงิ้ว หมูท่ี 7 ตําบลสระตะเคียน อําเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 6,000,000

195.โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยจรเข หมูท่ี 3 ตําบลหินดาด เชื่อมบานหิงหอย ตําบลหนองแวง อําเภอดาน

ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

195.โครงการถนนบานสระมะคาตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก เช่ือมตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวดั

นครราชสีมา

0 1,000,000
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0 2,500,000 -100 %

0 0 100 %

0 9,997,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,145,000 -100 %

0 0 100 %

0 4,890,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,389,000 -100 %

0 0 100 %

0 7,932,000 -100 %

0 0 100 %

0 7,100,000 -100 %

0 0 100 %

196.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 11 ตําบลกุดพิมาน เช่ือม

บานหนองพลวง หมูท่ี 3 ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

196.โครงการถนนบานใหมสมบูรณ หมูท่ี 3 ตําบลบานใหม เชื่อม บานหนองจาน ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา (รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.213 - 06)

0 1,000,000

197.โครงการถนน อบจ.นม.23101 บานศูนยกลาง - บานโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 0 0

197.โครงการถนนบานประชานิมิตร หมูท่ี 4 ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานหนองไทร ตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนอง

บุญมาก จังหวดันครราชสีมา

0 1,000,000

198.โครงการถนน อบจ.นม.11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง - บานหวย หมูท่ี 5 ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

198.โครงการถนนสายหัวทํานบไรใหญ ตําบลหนองบุนนาก เชื่อมบานสุขไพบูลย ตําบลสุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

199.โครงการถนน อบจ.นม.04306 บานตะโก - บานชอระกา อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา 0 0

199.โครงการถนนบานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เช่ือม บานโคกพวง หมูที่ 12 ตําบลละ

ลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.74 - 004 สายทางบานโคกลอย - บานละลมใหม

พัฒนา)

0 1,000,000

200.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.32204) บานหนองโจด - บานโนนมันเทศ อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

200.โครงการถนนบานจิตประสงค หมูที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 08 สายหนองโจดจิตประสงค ตําบลลุงเขวา เชื่อม

ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

201.โครงการถนน (อบจ.นม.17301) บานเหลาจั่น - บานหนองมวง อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 0 0

201.โครงการถนนบานจิตประสงค หมูที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 31 จิตประสงค ซอย 11 ตําบลลุงเขวา เชื่อม

ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

202.โครงการถนน (อบจ.นม.08201) บานแปรง - บานหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา 0 0

202.โครงการถนนบานกูศิลาขันธ หมูที่ 4 ตําบลหลุงประดู เชื่อมบานโคกซาด ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000
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0 9,982,000 -100 %

0 0 100 %

0 8,427,000 -100 %

0 0 100 %

0 9,309,000 -100 %

0 0 100 %

0 4,260,000 -100 %

0 0 100 %

0 8,631,000 -100 %

0 0 100 %

0 9,279,900 -100 %

0 0 100 %

0 9,143,000 -100 %

203.โครงการถนน อบจ.นม.24301 บานสําโรงเหนือ - บานสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 0 0

203.โครงการถนนบานหนองหวา หมูท่ี 5 ตําบลทับสวาย (จากสามแยกหมูบานทางไปไรนายวเิชียร โยวราช) เช่ือม บาน

โนนแกว ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

204.โครงการถนน อบจ.นม.05302 บานหนองมวงชางพิมพ - บานหนองพลวง อําเภอบานเหลื่อม,อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

204.โครงการถนนบานทับสวายพัฒนา หมูท่ี 2 จากฟารมสุพรรณ ไปถนน 226 ตําบลทับสวาย เช่ือมบานหลุมดิน 

ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

205.โครงการถนน อบจ.นม.14308 บานนกออก - บานหนองหญาปลอง อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา 0 0

205.โครงการถนนบานหนองแต หมูท่ี 2 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบานสระแร ตําบล

หนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย

0 1,400,000

206.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

(อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 - บานโนนไมแดง อําเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา

0 0

206.โครงการถนนสายบานตะครอใต หมูที่ 9 ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บานหินโคน หมูท่ี 1

 ตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

207.โครงการถนน อบจ.นม.27303 บานหนองสะแก - บานเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 0

207.โครงการถนนจากชลประทาน บานหวยแคน หมูที่ 1 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังวัดนครราชสีมา เชื่อม

บานหนองเมืองต่ํา ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย

0 400,000

208.โครงการถนน (อบจ.นม.22303) บานซับตะครอ - บานทาตะแบก อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา 0 0

208.โครงการถนนจากบานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบานสระแร 

ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย

0 500,000

209.โครงการถนน อบจ.นม.16203 บานหนองแสง - บานหนองมวง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 0 0
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0 0 100 %

0 300,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 1,500,000 -100 %

0 7,700,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 0 %

209.โครงการถนนจากสามแยกบานหวยแคน หมูท่ี 1 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบาน

หนองเมืองต่ํา ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย

0 500,000

210.โครงการกอสรางหองอเนกประสงคของศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ

เมืองยาง

0 0

211.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่ีแยกเริงสะแก บานหนองหวา หมูท่ี 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 

เช่ือมบานเขวา ตําบลกระทุมราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา

0 0

212.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททับยาง Asphaltic concrete (AC) บานตะคลองแลง หมูที่ 1 ตําบลโคง

ยาง เช่ือมบานโนน ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

0 0

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนงิ้ว หมูที่ 14 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กจากโนนวดั 

เช่ือมเขตติดตอบานโนนมะเกลือ ตําบลหนองหัวฟาน บานเมืองทอง หมูที่ 6 ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

006.โครงการซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวธีิ Pavement In-Place Recycling สาย (อบจ.นม.

11202) ขามสะแกแสง –บานโนนผักชี อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

1,286,000 0

008.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อม บานหนองหัวฟาน  เขต

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 

ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

860,000 0

009.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201) สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บานหวย หมูท่ี 5 ตําบล

เมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา 

649,600 0

01.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04201 บ.

โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

0 500,000

01.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.

คลองยาง – บ.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

010.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโนนขาวตาก หมูท่ี 9 ตําบลเมืองนาท-บานโจด หมูท่ี 7 ตําบล

หนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

674,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

495,000 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 0 %

494,000 0 0 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

494,000 0 0 %

011.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผวิจราจรหินคลุก บานหนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกษตร เชื่อมเขตติดตอ 

บานสระกรวด หมูท่ี 2 ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

493,000 0

012.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก จากบานหนองเสากี่ หมูที่ 5 ตําบลเมืองคง เชื่อมตอ บานหมัน หมูที่ 1 

ตําบลหนองมะนาว  อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

299,000 0

013.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายสําไว ปองสนาม-  

คลองยายหอม บานหนองบง หมูที่ 12 ตําบลเมืองคง เชื่อม บานศรีนิมิตร

ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

458,000 0

015. โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกใหเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล 17 (เช่ือมเขต อบต.

ตาจั่น อําเภอคง)  หมูที่ 10 ตําบลเทพาลัย 

อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

445,000 0

017. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานไผ หมูที่ 4  ตําบลจระเขหิน เชื่อม

บานซับหญาคา หมูท่ี 14 ตําบลบานใหม  อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

493,000 0

019.โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองขามนาดี หมูที่ 5 สายถนนหมายเลข 202 ถึง ถนนกรมชลประทาน เชื่อม 

บานหนองขามนอย ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 

0 0

02.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04203 บ.

ตะโก – บ.โคกตะพาบ อ.คง จ.นครราชสีมา

0 500,000

02.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนอง

ไทร – วงัไทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

023. โครงการกอสรางถนน คสล. สายตูมนอย 5 หมูที่ 10 เทศบาลตําบลชุมพวง

- อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

1,050,000 0

028.โครงการกอสรางถนนคสล. สายหนองไผบานบึงขามทะเลสอ หมูที่ 9 ตําบลขามทะเลสอ เชื่อมถนนทางหลวงสาย

ขามทะเลสอ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

03.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ.

หนองปรือ – บ.ดงใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

03.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคม 0 495,500

031.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานชีวึก หมูท่ี 1-บานหนองโพธิ์ หมูท่ี 6 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง 

(เช่ือมตอบานโคงสําโรง หมูที่ 4 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวดันครราชสีมา)

0 0
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494,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

494,000 0 0 %

494,000 0 0 %

425,000 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

032.โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานดอนสามัคคีหมูท่ี 10 ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง-บานใหมโนนทอง หมูที่ 

13 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวดันครราชสีมา

0 0

034. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานศิลาทอง หมูที่ 10 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานวงัโปง 

หมูที่ 6 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา

492,000 0

035. โครงการกอสรางถนนยกคันดิน (สายหัวสระ-หนองกราด)  บานหัวสระ 

หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานหนองกราด หมูที่ 3 

ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

495,500 0

036.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโคกนอยพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลโนนเต็ง  สายบานโคกนอยพัฒนา ไปบานบะ

ดาวเรอืง หมูท่ี 10 ตําบลหนองบัว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

037.โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกใหเปนผิวจราจร คอนกรีตเสรมิเหล็ก  ถนนเทศบาล 18 ชวงเชื่อมถนนเขา

หมูบานมะคา อบต.ขามสมบูรณ ถึงบานนายสําเรยีง เฉียงกลาง หมูท่ี 9 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

0 0

039.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายสําไว ปองสนาม-คลองยายหอมบานหนองบง หมูที่ 12 ตําบล

เมืองคง เช่ือม บานศรีนิมิตร ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

0 0

04.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02102 บ.

เทพนิมิตร – บ.ประดูงาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

0 500,000

04.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.

ตําแย – บ.วดั อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

041. โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมระหวางตําบล หมูที่ 6 บานหนองมวง 

ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 5 บานดอนตะหนิน  ตําบลดอนตะหนิน 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

445,000 0

043. โครงการซอมแซมถนนลาดยางเดิมโดยการแอสฟลทติกคอนกรีต ทับผิวเดิม (ชวงที่ 3) สายบานมะระ หมูที่ 3 

ตําบลดอนชมพู ถึง บานเพิก ตําบลหลุมขาว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1,140,000 0

046. โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานมะคา หมูท่ี 1 เทศบาลตําบลมะคา-บานหวยใหญ หมูที่

 3 ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา (ทต.มะคา ดําเนินการรวมกับ อบต.มะคา)

808,995 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

494,000 0 0 %

0 0 100 %
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0 0 0 %
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0 0 0 %
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1,200,000 0 0 %
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494,000 0 0 %

047. โครงการซอมสรางถนนผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวธีิ Pavement In-Place Recycling ถนนสายบาน

ดอน หมูที่ 6 ตําบลจันอัด ถึง บานดานคนคบ ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1,248,000 0

048. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต   (อบจ.นม.10305) บานโคงกระพี-้บานคลา อําเภอโนน

สูง จังหวัดนครราชสีมา

1,080,000 0

049. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  (อบจ.นม.10307)  

บานหนองกระโดน - บานดานคนคบ อําเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา

1,149,000 0

049.โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล.สายแยกโนนขี้เหล็ก  หมูที่ 8 บานกรูด ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

 ถึงเขต หมูท่ี 4 บานทองหลาง  ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0

05.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02204 บ.สระ

วานพระยา– บ.หัวทํานบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

0 500,000

05.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.วงั

หิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

050. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานเกรา หมูท่ี 11 ตําบลใหม เชื่อม 

บานโนนมะกอก ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1,226,925 0

050.โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายไสว-บานเขวา หมูท่ี 9 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ 

ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

0 0

052. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานหญาคาใต หมูท่ี 6 ตําบลธารปราสาท เชื่อม บานสระจันทร ตําบลหลุมขาว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

1,269,360 0

055.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองตะครองใหญ

หมูที่ 5 ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง-บานใหมปฏิรูป หมูท่ี 12 ตําบลโนนรัง  

อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

0 0

056.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองนาดี หมูท่ี 6 ตําบลโนนตูม ไปบานลุงประดู หมูท่ี 7 ตําบล

ทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

06.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02307 บ.

แชะ– บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

0 500,000

06.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 สาย

เมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

062.โครงการซอมสรางถนนหินคลุก บานเทวานิมิตร หมูที่ 16 เทศบาลตําบลหนองกราด  เชื่อม บานหนองขุยคเูมือง 

หมูที่ 7 อบต.หนองกราด อําเภอดานขุนทด  จังหวดันครราชสีมา

0 0

123



0 0 0 %

0 0 0 %

493,000 0 0 %
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0 0 0 %
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0 479,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

065.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบานหนองใหญ หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม ถึง บานหนองกุ

งนอย ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

690,000 0

066. โครงการกอสรางถนน คสล. (สายบานหนองโจด-บานโนนตาลเส้ียน) 

(คุมนอย) บานหนองโจด หมูท่ี 9 ตําบลโคกกระเบ้ือง เชื่อมเขต ตําบลวงัโพธิ์

อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

457,000 0

067.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานโคกผักหวาน หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม ถนนรวม

บานเกาะลอย ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

0 0

07.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07203 บ.

หนองหญาปลอง – บ.กุดจอกนอย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000

07.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15103 สาย

เมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

070.โครงการกอสรางถนน คสล.เช่ือมระหวางตําบล หมูที่ 6 บานหนองมวง ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 5 

บานดอนตะหนิน ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

0 0

072. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.14305) 

บานลําซอ - บานโคกสมอ อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา 

1,280,000 0

073. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.14203) 

บานโคกศิลา - บานหัน อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา 

1,180,000 0

076.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก บานนกออก หมูท่ี 10 ตําบลนกออกเชื่อมสี่แยกปอมตํารวจ บานนางเห

ริญ หมูท่ี 6 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,215,000 0

08.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08303 บ.

ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

0 500,000

08.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15101 สาย

เมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

084. โครงการกอสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานโคกสุวรรณ หมูท่ี 1ตําบลมาบกราด เชื่อม บานเต็งเตี้ย หมูที่ 12 

ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 

จังหวัดนครราชสีมา

440,000 0

09.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07202 บ.ดาน

เกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000
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0 479,000 -100 %

0 0 100 %
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0 0 0 %

09.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 สาย

เมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

10.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08305 บ.หวย

 – บ.หนองบัวละคร อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

0 500,000

10.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15206 บ.

เมืองที - บ.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0

100. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 บานปอแดง ตําบลชองแมว เชื่อม 

บานหัวขัว หมูที่ 2 ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,311,500 0

102. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานออ หมูที่ 13   

ตําบลบานยาง เชื่อม ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 

1,309,500 0

103. โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหมสามัคคี หมูท่ี 15 ตําบลชองแมว 

อําเภอลําทะเมนชัย เชื่อม บานหนองโก หมูที่ 18 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 

700,000 0

11.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21206 บ.บุง

เตย – บ.สระนํ้าใส อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

11.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.26201 บ.

ดานขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ จ.นครราชสีมา

0 500,000

112. โครงการกอสรางถนน คสล. บานวะยาว หมูที่ 4 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม

คุมบานโคก บานหนองแวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา  

456,000 0

114. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานวงัโรงใหญ หมูที่ 7 ตําบลวังโรงใหญ 

อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บานนาตาหน ตําบลหินดาดอําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

493,000 0

115. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บานหนองไทร หมูท่ี 5 

ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมแยก ทช.นม.4059 บานโคกเพชร หมูท่ี 4 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

495,000 0

119. โครงการกอสรางถนน คสล. บานซับตะเคยีน หมูท่ี 13 ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานหนองจอก หมูที่ 5 ตําบล

มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

460,000 0
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0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 0 %

492,000 0 0 %

492,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

494,000 0 0 %

0 0 0 %

492,000 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

12.โครงการ เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.13202 บ.

หนองมวงใหญ – บ.หนองกุง อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

12.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21111 บ.นา

 – บ.ขนงพระเหนือ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

120. โครงการกอสรางถนน คสล. บานคลองตะแบก หมูที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานกุดชะนวน หมูที่ 4 ตําบล

มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

460,000 0

121.โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 

สายหนาวัดหนองหญาขาว ตําบลนิคมสรางตนเอง เชื่อม บานโคกรักษ  

หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคยีน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

122.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานข้ีเหล็ก หมูท่ี 11

ตําบลในเมือง - บานจํานงคภูมิเวช หมูท่ี 4 ตําบลนิคมสรางตนเอง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0

123. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองสองหองผานพนัง   หมูท่ี 10 

ตําบลวังโรงใหญ เชื่อม ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

493,000 0

124. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองขี้เถา ชุมชนอีสานเขียว 

บานแผนดินธรรม หมูที่ 16 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว เชื่อม บานซบัตะเคียน 

หมูที่ 13 ตําบลลาดบัวขาว (อบต) อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

493,000 0

125.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานเตย หมูท่ี 1 ตําบลกระเบ้ืองใหญ

อําเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบานเตย - เหมืองบานตลาดแคตะวันออก 

หมูที่ 15 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

126. โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูท่ี 3 ตําบลวังโรงใหญ 

อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บานคายทะยิง หมูท่ี 6 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

494,000 0

126.โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนกระสัง หมูที่ 6 ตําบลกระเบ้ืองใหญ  อําเภอพิมาย สายคลองกระเบ้ืองไปลํา

สะแทด เช่ือมบานโนนพลกรัง หมูท่ี 12 ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

13.โครงการ เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.13201 บ.เขวา

 ม.6 – บ.นางรํา อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

13.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนอง

หญาปลอง - บ.ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

0 0
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0 0 100 %

495,000 0 0 %

492,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

493,000 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

495,000 0 0 %

493,000 0 0 %

1,230,000 0 0 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

13.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 สาย

เมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

131.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.01208) บานตะคองเกา-บานหนองกระทุม อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

135.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานปฏิรูปที่ดิน หมูท่ี 3 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมตาํบลอุดมทรพัย อําเภอวังนํ้า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0

136. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนฤาษี หมูที่ 12 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อมตอทางหลวงชนบท 

นม.3041 บานทับสวาย หมูท่ี 1 ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1,888,000 0

14.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14305 บ.ลํา

ซอ – บ.โคกสมอ อ.ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

14.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21102 บ.

ซบัสวอง – บ.ไร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

140.โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานหนองจิก หมูที่ 6 ตําบลโบสถ 

อําเภอพิมาย - บานวัดจันทร หมูที่ 4 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

15.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14201 บ.งิ้ว –

 บ.หนองโดน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000

15.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21103 เขา

จันทรหอม – บ.บุงเตย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

151.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.01222) บานโกรก-ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

153.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต(อบจ.นม.01206) บานใหม - บานหนองเปดน้ํา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

159.โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 บานหนองมะเขือใหญ ตําบลชองแมว เชื่อม บานหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย 

อําเภอลําทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา

0 0

16.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ.

ดอนคนทา – บ.หนองหวา อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

0 0

16.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14011 แยก 

ทล.หมายเลข 24 - บ.สวนหอม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000
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0 479,000 -100 %

0 0 100 %

1,252,000 0 0 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

465,000 0 0 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

17.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.

หนองไทร - บ.โกรกเดือนหา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 0

17.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14203 บ.โคก

ศิลา – บ.หัน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000

177.โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกรวก หมูท่ี 7 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อม บานหนองแวง หมูท่ี 2 ตําบลดอน

เมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

0 0

18.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14306 บ.

หนองแฟบ – บ.โคกนางเหริญ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

0 500,000

18.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21205 บ.

ขนงพระกลาง - บ.โปงกระสัง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

19.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21104 รร.

นิคมชล ฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 0

19.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.

คลองยาง- บานคลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 500,000

20.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.18009 สาย

ยุทธศาสตร บ.กุดจิก – บ.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

0 0

20.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนอง

ไทร - วงัไทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

0 500,000

206.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรยีนครบุรี อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 0 0

21.โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด

 จํานวน 8 ตน โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม

0 0

21.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.

หนองไทร - บ.โกรกเดือนหา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 500,000

128



0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 479,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

22.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02101 บ.

มาบพิมาน – บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

0 500,000

22.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06201 บ.หิน

โคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

0 0

23.โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด

 จํานวน 8 ตน โรงเรยีนหนองขามพิทยาคม

0 0

23.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02305 บ.

หนองสะแก – บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

0 500,000

24.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02306 บ.ซบั

ระวงิ – บ.บอลิง อ.ครบุร,ีอ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

0 500,000

24.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.06203 บ.โคก

หนองโสน ม.2,3 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

0 0

25.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.13201 บ.เขวา

 ม.6 – บ.นางรํา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

26.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01316 บ.ยอง

แยง – วดัพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 500,000

27.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01222 บ.

โกรก - บ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 500,000

28.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15309 บ.โนน

ไมแดง - บ.ใหมไทยจารย อ.พิมาย,อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

0 500,000

29.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ทา

หลวง - บ.กลวย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

30.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.

ตําแย - บ.วดั อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

31.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ.

หนองปรือ - บ.ดงใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000
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494,000 0 0 %

480,000 0 0 %

32.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15103 สาย

เมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

33.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15101 สาย

เมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

34.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.วงั

หิน – บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

35.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 สาย

เมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 500,000

36.โครงการกอสรางระบบสํารองนํ้า อุปโภคบริโภค พรอมหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร โรงเรยีนคลอง

ไผวทิยา

0 900,000

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนชองแมววทิยาคม 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนดอนไพลพิทยาคม 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนดานเกวียนวทิยา 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนตลาดไทรพิทยาคม 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา 0 0

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนหนองยางพิทยาคม 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผวิจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคเูมือง หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร ถึง

บานงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,870,000 0

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

006.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บานโนนหมัน

หมูที่ 9-บานโตนด  หมูที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

เช่ือมตอตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

01.โครงการซอมอาคารสํานักงาน รหัสพัสดุ 005360001 ที่ตั้ง ที่วาการอําเภอเสิงสาง หมูที่ 3 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสงิ

สาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

01.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.32203 บานดานกะตา – บานโสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 0 5,440,000

012.โครงการปรับปรุงถนนสายบานวงัโพธิ์  หมูท่ี  2  ตําบลวังโพธิ์ - เขตบานดอนตะหนิน  หมูท่ี  2  ตําบลโคกกระเบ้ือง

  อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

0 0

016.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานขาม หมูที่ 7 ตําบลสีสุก - บานโกรกไมแดง หมูที่ 9 ตําบลศรีละกอ อําเภอจัก

ราช จังหวดันครราชสีมา

0 0
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480,000 0 0 %

482,000 0 0 %

483,000 0 0 %

0 0 100 %

494,000 0 0 %

406,000 0 0 %

350,000 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 %

017.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 (เขตเทศบาลตําบลจักราช) -บานโนนงิ้ว หมูที่ 13 

ตําบลจักราช  อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0

018.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากเขตเทศบาลตําบลจักราช - บานหนองพลวง  หมูท่ี 8 ตําบลจักราช อําเภอจัก

ราช จังหวดันครราชสีมา

0 0

019.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบานโพธิ์ หมูท่ี 3 ตําบลหนองขาม - บานโนนตาพรม  หมูท่ี 10 ตําบลศรีละกอ 

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0

02.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13203 บานดอนมัน - บานละเลิงหิน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 0 7,317,000

023.โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโดม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 0 0

024.โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 0 0

025.โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 2 ชั้น แบบกรมสามัญศึกษา 208 มี 8 หองเรยีน (ทาส)ี โรงเรยีนสะแกราชธวัชศึกษา 0 0

03.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ – ซบัเศรษฐี อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา 0 4,895,000

04.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10301 บานโคกสะอาด - บานขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 0 3,620,000

05.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10202 บานดานคนคบ - ปากทางเทศบาล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 0 4,710,000

06.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20305 บานสีคิ้ว - บานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 0 9,814,000

07.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15206 บานเมืองที - บานธารละหลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 4,693,000

08.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15308 บานทาหลวง - บานกลวย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 4,823,100

09.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10308 เทศบาลโนนสูง - บานสระพรวน อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 0 4,300,000

10.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12203 บานปาตอง – บานหลุบกุง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 0 10,030,000

11.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12204 หนองหญาปลอง – บานดานชาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 0 10,000,000

12.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02203 บานอรพิมพ – บานพนาหนองหิน อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา 0 3,195,000
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13.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02204 บานสระวานพระยา – บานหัวทํานบ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 0 5,533,000

14.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.19101 บานหนองกระโดน - บานหนองมวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 0 1,982,200

15.โครงการถนนจากซอยปาเต็งหนา บานเมืองทอง หมูที่ 6 ตําบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดตอบานโนนมะเกลือ 

ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

0 500,000

16.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.06203 บานโคกหนองโสน ม.2,3 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

17.โครงการถนนบานโนนหมัน หมูที่ 9 ถึงบานเสม็ด หมูท่ี 11 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อมอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท. เช่ือมอําเภอเมือง)

0 1,060,000

18.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18202 บานตะคองหลง-บานโสกแจง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 0 2,000,000

19.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บานบุใหญ - บานนาตะโครก อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา 0 500,000

20.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.08306 บานตะเคยีนใหญ - บานปราสาท อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา 0 3,000,000

21.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18201 บานมะเกลือใหม - บานสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา 0 1,246,300

22.โครงการถนน สายเกาะระคาย บานคลองบง หมูที่ 2 ตําบลวังยายทอง - บานเทพนิมิตร ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ

เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

23.โครงการ ปรบัปรงุถนน อบจ.นม.09202 ตลาดโคกสวาย – บานหนองหอย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 0 994,000

24.โครงการ ถนนบานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน - บานหนองหัวชาง ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

0 500,000

25.โครงการ ปรบัปรงุถนน อบจ.นม.13307 บานบึงกระโดน ตําบลประทาย อําเภอประทาย – บานดอนยาว จังหวัด

นครราชสีมา

0 1,475,200

26.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.14012 บานหนองตะแบก - บานหนองประดู อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 3,300,000

27.โครงการสายคุมปาเสียด บานปางแจง หมูท่ี 5 ตําบลกลางดง เชื่อมบานซบันํ้าเย็น ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 1,000,000

28.โครงการถนนจากสามแยกมอตาแกน หมูท่ี 8 ตําบลกลางดง เชื่อมบานซบันํ้าเย็น ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 2,000,000
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20,275,000 383,646,400

20,275,000 383,646,400

20,275,000 416,999,600

128,380,470.7 533,084,040

29.โครงการถนนบานกุดโงง หมูท่ี 7 ตําบลวังไทร เชื่อมบานหนองไทร หมูท่ี 11 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

30.โครงการถนนสายบานซบันอย หมูท่ี 3 ตําบลวังไทร เชื่อมบานคลองยาง หมูท่ี 3 ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง

 จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

31.โครงการ ถนนบานหัวทํานบ หมูท่ี 14 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคาํ - บานเมืองเกา หมูที่ 13 ตําบลบัลลังก 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

0 500,000

32.โครงการ ถนนบานหนองแหว หมูท่ี 12 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคาํ ถึง บานสระตอง ตําบลสายออ อําเภอโนน

ไทย จังหวดันครราชสีมา

0 491,000

33.โครงการถนนสายบานปารัง หมูท่ี 4 ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบานทองหลาง หมูท่ี 12 ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา

0 527,000

34.โครงการถนนบานโนนตูม หมูท่ี 1 สายบานโนนตูม ตําบลธารละหลอด เชื่อมบานหนองโสน หมูท่ี 11 ตําบลหนองระ

เวยีง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

0 640,000

35.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01209 บานพะเนาว - บานโตนด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 0 960,000

36.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.27303 บานหนองสะแก - บานเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 11,900,000

37.โครงการถนนจากลํานางเล้ิงถึงลําน้ํามูล หมูท่ี 4 เช่ือมตอ ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

38.โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดปาสโรรักษ หมูท่ี 5 ตําบลไพล อําเภอลําทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 

เช่ือมตอตําบลหนองขมาร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

0 493,000

39.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรยีนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 0 162,000

40.โครงการปรับปรุงพื้น คสล. หนาหอประชุม 100/27 โรงเรยีนวังนํ้าเขียวพิทยาคม 0 323,100

41.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20304 บานหนองนํ้าใส - บานสงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 0 500,000

42.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20101 บานลาดใหญ - บานหนองไทร อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 0 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรบัคาได (คา K) 0 5,000,000

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 32,247,380 363,006,400

รวมงบลงทุน 32,247,380 363,006,400

รวมงานกอสราง 32,247,380 399,910,800

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 150,417,078.09 583,353,280

133



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 959,560 -100 %

0 142,720 -100 %

0 1,102,280

0 1,102,280

0 0 100 %

0 0

0 0

0 1,102,280

0 1,407,000 -28.93 %

0 800,000 -100 %

0 2,207,000

0 2,207,000

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสงเสริมการผลิตมันสําปะหลังคณุภาพ 0 1,000,000

2.โครงการสงเสริมการปลูกไมผลและพืชเศรษฐกิจใหม 0 1,000,000

3.โครงการจัดงาน “เดิ่นของดีโคราช” 0 600,000

4.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ 0 500,000

5.โครงการสงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนดานการเกษตร 0 1,000,000

6.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น  “ตาลโตนด...โนนไทย” 0 300,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนดานการเกษตร 0 0

โครงการสงเสริมไมผลหรือพืชเศรษฐกิจใหมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก 0 0

รวมคาใชสอย 0 4,400,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 4,400,000

งบลงทุน

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรยีนอรพิมพวทิยา จํานวน 4 ชุด 0 140,000

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 140,000

รวมงบลงทุน 0 140,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0 4,540,000

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรกัษพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 1,000,000

โครงการสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ

0 0

รวมคาใชสอย 0 1,000,000

รวมงบดาํเนินงาน 0 1,000,000

งบลงทุน
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0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 930,000 -100 %

0 500,000 -100 %

490,000 0 0 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 500,000 -100 %

492,000 0 0 %

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

01.โครงการขุดลอกคลองตามูล บานโนนแดง หมูที่ 16 ตําบลพลับพลา เชื่อม บานปรางคใหมพัฒนา หมูท่ี 15 ตําบล

โชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา

0 0

02.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ บานมะคาคุก หมูท่ี 1 ตําบลบึงปรอื (เช่ือมตอ บานหวยทราย หมูท่ี 7 ตําบลหนอง

แวง อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

03.โครงการขุดลอกคลองรํายายชี บานเกาะแหลม บานสะพานเลียบ บานบึงปรือ หมูท่ี 3 - 6 - 7 ตําบลบึงปรอื 

(เช่ือมตอ บานทาวังศาล หมูที่ 15 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวดันครราชสีมา)

0 0

04.โครงการขุดลอกลําหวยเจียบ ชวง หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เช่ือมตอเขต อบต.โนนแดง 

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

0 0

05.โครงการขุดคลองใหมบานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0

06.โครงการขุดลอกคลองลําซอ ตลอดท้ังสาย จากตําบลตะคุ เชื่อม ตําบลเมืองปก  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 0

06.โครงการขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ เชื่อมตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา 0 0

07.โครงการขุดลอกคลองลําจักโพง บานโนนแหน หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวงัโปง หมูที่ 6 

ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

0 0

08.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ พรอมกอสรางทํานบดินกั้นนํ้า บานคลองทราย หมูท่ี 8 ตําบลวังนํ้าเขียว ถึง บาน

ยุบพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบลวังหมี อําเภอวงันํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0

09.โครงการขุดลอกลําหวยโกรกขี้หนูตอนบน บานโนนประดู หมูท่ี 1 ตําบลพะงาด เชื่อมตอ ตําบลเมืองเกษตร อําเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0

10.โครงการขุดลอกลําหวย บานมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบลพะงาด อําเภอขามสะแกแสง เช่ือม ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนน

ไทย จังหวดันครราชสีมา

0 0

11.โครงการขุดลอกลําหวยยาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลคขูาด เชื่อมตอเขตตําบลเมืองคง 0 0

12.โครงการขุดลอกลําหวยชัยสมร บานคูขาด หมูท่ี 3 ตําบลคขูาด เชื่อมตอเขตตําบลเมืองคง 0 0

โครงการขุดคลองใหม บานหนองนมนาง หมูท่ี 8 ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อม บานหนองพยอม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

0 0
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982,000 6,430,000

982,000 6,430,000

0 0 0 %

0 0

0 0

982,000 8,637,000

982,000 9,739,280

2,440,411,062.54 2,622,444,400

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขุดอางเก็บน้ําแกมลิงคายสุรนารี 5,000,000 0

รวมแผนงานการเกษตร 5,000,000 5,540,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000,000 0

รวมทุกแผนงาน 2,515,770,523.25 2,926,219,200

รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 5,000,000 1,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,926,219,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 293,979,960 บาท
งบกลาง รวม 293,979,960 บาท

งบกลาง รวม 293,979,960 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 8,268,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ กสอ. ในการก่อสร้างบ้านพัก
ครู
ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ 398/2558 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2558 ระยะเวลาการส่งใช้เงินกู้ 10 ปี (10 งวด) ชําระ
เปนงวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2566
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

หน้า : 1/766
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้
เชี่ยวชาญพิเศษ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 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 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 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

หน้า : 2/766
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เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 123,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน (เงินบํารุง)
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 1,185,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ในกิจการสถานีขน
ส่งโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินสํารองจ่าย จํานวน 63,933,660 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกัน หรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,582,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ร้อยละ 0.1 ของรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 14,508,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
เปนไปตาม
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 29 ,ว 30 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญให้แก่ข้าราชการ
บํานาญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2596  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
และเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ
.ศ. 2554 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อเข้ารับ
การรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   หน้า  298  ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 45,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณ
รายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง
ประจํา (กสจ.)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครราชสีมา
เปนไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า 40  ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย  
เปนไปตาม
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ กอบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย
เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถึงแก่ความตาย  
เปนไปตาม
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 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
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย
เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ลูกจ้างประจําขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถึงแก่ความตาย  
เปนไปตาม
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ กอบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 198,693,000 บาท

งบบุคลากร รวม 100,049,900 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.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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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.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

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.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 11,463,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เงินค่าตอบแทนรายเดือน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 12/766

148



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 84,594,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,489,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามปี และถือจ่ายตามคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 34,499,000 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 8,291,300 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 20,966,100 บาท
4.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1,733,100 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,089,400 บาท
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1.เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ
จํานวน 441,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง 
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 374,400 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 67,200 บาท

2.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน 251,800 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 143,400 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 42,600บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 23,200 บาท
4.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 42,600 บาท
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3.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) จํานวน 378,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่
ตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 162,000 บาท
2.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 216,000 บาท

4.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายระเบียบ
กําหนด 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
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด 
ของข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 410,400 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 121,200 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 54,000 บาท

2.เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านนิติกร
จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะด้านนิติกร
ต้องเปนผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (ก.จ.จ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 16)
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 16,305,400 บาท

1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 15,509,300 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 8,973,200 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 1,841,700 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 4,694,100 บาท
4.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 187,200 บาท

2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
จํานวน 609,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,040,200 บาท

1.เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 1,040,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกองการเจ้าหน้าที่
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 626,800 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 161,200 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 252,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 97,380,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 52,180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,850,000 บาท
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1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
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 ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

3.ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย  จํานวน  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนให้แก่กรรมการซึ่งทําหน้าที่สอบสวนข้า
ราชการผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

4.ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานวิชาการฯ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมิน
ผลงานวิชาการ ครอบคลุมกับการประเมินทุกประเภทและระดับ
ตําแหน่ง มีความเหมาะสม เปนไปโดยถูกต้อง สอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคล
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  500,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายอําเภอ นายทะเบียน อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง (วัน
อบรม วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง) ใน
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่นๆ)
เปนไปตาม
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ลต (นม) 0002/ว 114  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ สต 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

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 สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 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.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 200,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 38,670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 11,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทําการ จ้างซักรีด 
จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ การจ้าง เก็บขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า
การจ้างเหมาอื่นๆ 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
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02.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงาน
กิจกรรมของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 30,000 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

03.การทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในกรณีจําเปนต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียน และทะเบียน
ยานพาหนะ ของทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สิน
ราชการ
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

หน้า : 24/766
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04.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสาร
หรือพัสดุต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยว
กับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

05.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 สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 25/766
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06.ค่าจัดทําหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สภาและจัดทําแฟ้มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนจัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสภา และจัดทําแฟ้มการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

07.ค่าจัดทํา/จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงาน/การประเมินองค์กร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดทําหรือจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ประเมินองค์กร/ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มประกอบเล่ม/สําเนา
เอกสาร/ปกรายงานกิจกรรม ของกองการเจ้าหน้าที่ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

08.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ และค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรมค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน
กรณีจําเปนต้องชําระหรือดําเนินการตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ เช่น คดีความ ด้านการจดทะเบียนและทะเบียนยาน
พาหนะ ของทางราชการ และดําเนินการด้านทรัพย์สินราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 26/766
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09.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปนค่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล เปนต้น 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

10.ค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่ง
พิมพ์ แผ่นพับ ป้าย โปสเตอร์ เทป ซีดี ดีวีดี และอื่น ๆ รวมถึงงาน
แถลงข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
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 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 27/766
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11.คาใชจายในการผลิตและเผยแพรวารสาร องคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

12.ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและ
กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ผานสื่อออนไลน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อ
ออนไลน์  เช่น website, page facebook, line, youtube, 
ผลิต Inforgraphic, คลิปวิดีโอ, คลิปข่าว  การพัฒนาปรับปรุงเพ
จต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,750,000 บาท

หน้า : 28/766
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1.ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา
จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา
โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม 
หรือจังหวัด
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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.ค่ารับรอง  จํานวน  2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 500,000  บาท
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2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 2,200,000 บาท

3. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการ จํานวน 950,000 บาท
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนด
ให้ส่วนราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 100,000 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 800,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะ
กรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 500,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

02.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามคําพิพากษา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ สําหรับผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
เลือกตั้งเดินทางไปติดต่อราชการ ค่า
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดทําป้าย
ประกาศผลคะแนน ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์ตัวอย่าง
บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดหาบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสําหรับผู้พิการทาง
สายตาหรือผู้สูงอายุ ค่าจัดหาสมุดรายงาน เหตุการณ์และแบบ
พิมพ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อกระดาษต่อเนื่องสําหรับจัด
พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อหมึกที่ใช้สําหรับเครื่อง
พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจํา
หน่วยเลือกตั้ง รวมป้ายบอกที่เลือกตั้ง ค่าป้ายชื่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่
หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  พิมพ์คู่
มือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าจัด
หาสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าจัดหาแนวกั้นแถบพลาสติกบริเวณ
หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดหาคูหาออกเสียงลงคะแนน ค่าจัดหาแบบขีด
คะแนนเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือก
ตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามความเหมาะสม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทําความสะอาดใน
หน่วยเลือกตั้ง ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศ ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของ
และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้ง
สําหรับหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อยู่ในอาคาร ค่าจัดทําฉากกั้นคูหาออก
เสียงลงคะแนน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์สําหรับป้องกันการแพร่ระบาด (เช่น หน้ากากสํา
หรับ กปน.จนท. รปภ. อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง face shield สําหรับ กปน. จนท.รปภ.อสม. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องแอลกอฮอล์เจล สําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ใช้

หน้า : 32/766

168



ล้างมือ สําหรับทําความสะอาด วัสดุปกรณ์ ถุงมือยาง สําหรับ ก
ปน.จนท. รปภ. อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ) (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่นๆ)
เปนไปตาม
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ลต (นม) 0002/ว114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ ลต 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

04.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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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05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์สร้าง
ชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทํางานเปนทีม”

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้าง
คนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการ
ทํางานเปนทีม” โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (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

หน้า : 35/766
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06.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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

หน้า : 36/766
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07.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานสารบรรณ ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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

08.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้อง
ถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนสําหรับโครงการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผน
การฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 37/766
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09.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหาร
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสมาพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

10.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําประชา
พิจารณ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 38/766
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11.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเพิ่ม
ศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
หลักสูตร“การเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด”ี ของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้อง
ถิ่น รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ
. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
ในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลัก
สูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น”ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก อบจ.
เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 39/766
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13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามหลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ของผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้อง
ถิ่น รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ
. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
ในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

14.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “เลขานุการในฐานะผู้
ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม”่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร
“เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่” ของเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สังเกตการณ์ ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หน้า : 40/766
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15.โครงการฝึกอบรม/การอบรม/การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
หรือปฏิบัติการ/การบรรยายพิเศษ/ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียนสําหรับโครงการฝึก
อบรม/การอบรม/การประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติ
การ/การบรรยายพิเศษ/ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น หรือค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการ ข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เปนไปตามหลักสูตรที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 41/766
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16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับ
จ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางานทั้งนี้ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 42/766
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17.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่า
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางาน ทั้งนี้ ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 43/766
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18.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร “ข้าราชการท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจ 
4.0”

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร “ข้า
ราชการท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจ 4.0” สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เปนไป
ตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 44/766
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19.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและพัฒนา
บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้ให้เปนไปตามหลัก
สูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 45/766
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20.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสอนงานเพื่อผล
งานเปนเลิศ (Coaching for excellence)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัก
สูตร "การสอนงานเพื่อผลงานเปน
เลิศ (Coaching for excellence) สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางาน ทั้งนี้ ให้เปน
ไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 46/766
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21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติ
งานสู่ความเปนเลิศ"

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก
สูตร "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่ความเปนเลิศ"  สําหรับจ่าย
เปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน
การทํางาน ทั้งนี้ ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 47/766
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22.โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนิน
การทางวินัยของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัย การ
รักษาวินัย และการดําเนินการ ทางวินัยของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีประมาณ พ.ศ
.2566 สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
การ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 48/766
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23.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การ
ยุคใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรับจ่ายเปนค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้
ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 49/766
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24.โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการถ่าย
โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานทั้งนี้ให้เปนไปตามหลัก
สูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 50/766
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25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการและระดับปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางานทั้งนี้ให้เปนไปตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

26.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับจ่ายเปน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถาน
ที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในการสอบแข่งขัน สอบคัด
เลือก การคัดเลือก ประเมินผลงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินการสรรหาฯ
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

หน้า : 51/766
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27.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 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
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 800,000 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 300,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

หน้า : 52/766
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ค่าวัสดุ รวม 6,030,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ
- 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 400,000 บาท
2.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 200,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท

หน้า : 53/766
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 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.สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 1,500,000 บาท
3.กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 120,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
- วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ ฯลฯ 
- 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
- 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
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสาย
ส่งน้ํา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ โทรเลข และสื่อสารอื่นๆ 
ของทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 รวม 1,263,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,263,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 34,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

02.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน  23 ตัวๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 53 x 98 ซม.
- ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม
- มีล้อเลื่อน
- มีที่ท้าวแขน
- ปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยโช้ค
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.ตู้ระบบรางเลื่อน จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้ระบบรางเลื่อน จํานวน  4
 ชุดๆ ละ 84,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ชนิดมือผลัก 6 ตู้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 914 x ลึก 612 x สูง 1980 มม. 
พื้นที่ 2540 มม. ราคาพร้อมติดตั้ง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

04.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 67 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.
- มีลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก, ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก
- มีกุญแจล็อค
- มีที่วางเท้า
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

05.เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง จํานวน 66,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทําลายครั้งละ 30 แผ่น จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 66,600 บาท 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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06.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 x ลึก 50 x สูง 55 ซม.
- หมุนได้ มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน หุ้มเบาะด้วยหนัง
- มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูง – ต่ําได้ด้วยโช็ค
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

07.โต๊ะเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
- ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก
- มีลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก
- กุญแจล็อค มีที่วางเท้า
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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08.โต๊ะทํางานไม้ จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.
- มีรางคีย์บอร์ด
- มี 1 ลิ้นชัก
- มีกุญแจล็อค
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
 เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

09.ตู้เอกสาร จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จํานวน 1 หลังๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 156 ซม.
- ด้านบนช่องโล่ง มีชั้นวางเอกสาร
- ด้านล่างตู้บานทึบ ภายในมีชั้นวางเอกสาร
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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10.เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 12
 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

11.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้อง
ตลาด (ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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12.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 4,700 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3
 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,700 บาท  เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้อง
ตลาด (ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

13.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ เปนไป
ตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่า
สุด  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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14.ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เปน
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

15.โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 6
 ตัวๆ ละ 2,600 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด) 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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16.เก้าอี้หัวกลมแบบหมุนปรับระดับได้ จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้หัวกลมแบบหมุนปรับระดับ
ได้ จํานวน 12 ตัวๆ ละ 900 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้อง
ตลาด (ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

17.ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟ้มแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตู้
/ 1 ชุด

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟ้ม
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตู้ / 1 ชุด จํานวน 2 ชุดๆ ละ 114,000
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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18.ม่านปรับแสงชนิดผ้าแบบยาว พร้อมรางม่าน จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อม่านปรับแสงชนิดผ้าแบบยาว พร้อมราง
ม่าน จํานวน 3 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.10x2.68 เมตร จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,890 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.50x2.68 เมตร จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 6,855 เปนเงิน 13,710 บาท  
- มีรางม่าน
- ราคาพร้อมติดตั้ง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด 
(ราคาท้องตลาด) 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

01.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คันๆ ละ 43,500 บาท 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01.เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB
- สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้ไม่น้อยกว่า 64 GB 
ด้วย Micro SD Card
- บันทึกวิทยุ FM และสัญญาณเสียงภายนอกผ่าน AUX 3.5 ได้
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

02.เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB
- สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้ไม่น้อยกว่า 64 GB 
ด้วย Micro SD Card
- บันทึกวิทยุ FM และสัญญาณเสียงภายนอกผ่าน AUX 3.5 ได้
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

01.กล้องบันทึกภาพนิ่ง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เซนเซอร์ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
- จุดออโต้โฟกัส ไม่น้อยกว่า 50 จุด
- ความไวแสง ไม่น้อยกว่า 100-12000
- มี Wifi
- รองรับการ์ด SD
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

02.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 19,900 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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03.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x  2160 พิก
เซล ขนาด 43 นิ้ว
เปนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

04.กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมเลนส์
จํานวน 1 เครื่องๆละ 64,800 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- หน่วยความจํา 64 กิ๊กกะไบท์
- เซนเซอร์ 26.2 ล้านพิกเซล แบบ Full Frame
- หน่วยประมวลผล Digic 7
- ถ่ายวีดีโอได้ Full HD 60 fps
- โฟกัส 45 จุด
- รองรับ ISO 100-40000
- ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที – 1/4000 วินาที
- ระยะเลนส์ 24-105 มิลลิเมตร
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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05.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ขนาด 90D+18-135mm จํานวน 71,900 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ขนาด 90D+18-
135mm จํานวน 1 ตัว เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

01.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

02.ตู้กดน้ําร้อน – น้ําเย็น จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้กดน้ําร้อน – น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 31,326,400 บาท
งบบุคลากร รวม 19,376,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,376,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,334,400 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
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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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
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,790,300 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
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 63,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ 
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
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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งบดําเนินงาน รวม 7,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด
ราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ค่าใช้สอย รวม 4,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม/ประกอบเล่ม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่ม
/ประกอบเล่ม/ สําเนาหนังสือ/คู่มือ/เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
/การจัดทําผลการติดตามและประเมินผล
/แผนพัฒนา อบจ./แผนพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนดําเนินงาน/ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เอกสารประกอบการ
จัดทํางบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ์ 
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วน  พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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2.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสาร เอกสาร จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึก
ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ 
ที่เปนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
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
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

3.ค่าจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผล
งาน กิจกรรมประจําปี ขององค์การบบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 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
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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4.ค่าพัฒนา ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และระบบ
ป้องกันเครือข่ายสําหรับส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคม (Internet) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบ
ป้องกันเครือข่ายสําหรับ
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเช่นเดียวหรือคล้ายคลึง
กัน ฯลฯ  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉ.2) พ.ศ. 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
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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 แต่ไม่เกินอัตรา
ของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
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 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 76/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 77/766
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02. ค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ์ 2565             
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ หน้าที่ 550 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

03. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

หน้า : 78/766
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เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 ลงวันที่ 24
 พฤศจิกายน 2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561                                                    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 79/766
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04. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทําสําเนาพร้อมประกอบเล่ม ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559                   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6
 พฤศจิกายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/12760 ลงวันที่ 24
 พฤศจิกายน 2549
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561                                                    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้า : 80/766

216



พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

05. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

หน้า : 81/766
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เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับงาน
ติดตามประเมินผล  
ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อช่วยออกติดตามประเมินผล ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ  หน้าที่ 77 ลําดับที่ 7 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 82/766
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06. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 83/766
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07. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป  เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 84/766
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ   จํานวน   600,000   บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ รวมถึงทรัพย์สินประเภทห้อง Server 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
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 หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 85/766
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป  มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เปนไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 86/766
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรคมนาคม (Internet) สําหรับหน่วยงาน
ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบ CLOUD, HOSTING)  ค่าเช่าสัญญาณระบบประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference, Zoom) และรวมถึง
การเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมและการสื่อสาร และอื่นๆ  ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะเช่นเดียวหรือคล้ายกัน ฯลฯ สําหรับหน่วยงาน
ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชกําหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 18 เมษายน 2563
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 88/766
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งบลงทุน รวม 4,860,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,860,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 85,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 15
 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตู้ๆ ละ  4,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 87 ซม. (กว้างxลึกxสูง)
 - แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
 - มือจับพลาสติก
 เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
 เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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3. เก้าอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ  มีที่วางแขน จํานวน 5
 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาใน
ท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5
 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  รวมเปนเงิน 25,000 บาท
 เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 90/766
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5. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 38,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 38,900 บาท สําหรับใช้
ในงานประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางออ
นไลน์  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - จอภาพ Super Retina XDR 6.1”
 - ระบบเซลลูลาร์ 5G
  - ซิป A15 Bionic (5nm) ประมวลผล Hexa-core
 - RAM 6 GB
 - ROM 128 GB
 เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB
- สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้ไม่น้อยกว่า 64 GB 
ด้วย Micro SD Card
- บันทึกวิทยุ FM และสัญญาณเสียงภายนอกผ่าน AUX 3.5 ได้
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 91/766

227



ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องสแกนใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัด
อุณหภูมิ  จํานวน  6 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท สําหรับใช้ในการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทํางานหรือผู้มาติดต่องาน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - สามารถจัดเก็บโครงสร้างของใบหน้าได้ 6000 หน้า
 - สามารถรองรับการสแกนใบหน้าได้ 6000 หน้า
 - สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างน้อย 100,000 ครั้ง
 - มีหน้าจอแสดงผลแบบสี ขนาด 7 นิ้ว (ตามแนวทะแยง)
 - สามารถสแกนใบหน้าได้ภายในเวลา 2 วินาทีหรือเร็วกว่า
 - ระยะห่างการวัด 0.3 ถึง 1.8 เมตร
 - ช่วงการวัดอุณหภูมิ 300C to 450C (860F to 1130F)
 - รองรับการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP
 - อะแดปเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้า 12 VDC/2A
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01. เครื่องคอมพิวตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 1,343,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 79
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน  1,343,000 บาท
ประกอบด้วย
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 17 เครื่อง 
2. สํานักงานเลขานุการฯ จํานวน 1 เครื่อง
3. สํานักคลัง จํานวน 22 เครื่อง
4. กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 13 เครื่อง
5. กองสาธารณสุข จํานวน 10 เครื่อง
6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 8 เครื่อง
7. สํานักช่าง จํานวน 4 เครื่อง
8. กองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 เครื่อง
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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02. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท รวมเปนเงิน  180,000
 บาท
ประกอบด้วย
1.  สํานักช่าง จํานวน 6 เครื่อง
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

03. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 24 นิ้ว) 
จํานวน 15 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท
ประกอบด้วย 
1. สํานักช่าง จํานวน 15 เครื่อง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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04. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
ประกอบด้วย
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 เครื่อง
2. สํานักงานเลขานุการฯ จํานวน 3 เครื่อง
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 เครื่อง
4. สํานักช่าง จํานวน 4 เครื่อง
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

05. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานออกแบบ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานออกแบบ 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
ประกอบด้วย 
1. สํานักช่าง จํานวน 3 เครื่อง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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07. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2
 จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
ประกอบด้วย
1. สํานักงานเลขานุการฯ จํานวน 12 เครื่อง
2. สํานักช่าง จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

08. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 2 ชุด   ชุดละ 17,000 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักช่าง จํานวน 2 ชุด
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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09. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักปลัดฯ  จํานวน  3  เครื่อง
เปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

10.สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักช่าง  จํานวน  2  เครื่อง
เปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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11. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด NETWORK แบบที่ 2 
สําหรับกระดาษ A3

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด NETWORK แบบที่ 2 สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 53,000 บาท
ประกอบด้วย สํานักช่าง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับกระดาษขนาด A4-
A3

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี สําหรับกระดาษขนาด A4-A3 
จํานวน 1 เครื่องๆละ  80,000 บาท
ประกอบด้วย สํานักช่าง จํานวน 1 เครื่อง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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13. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 5 เครื่อง
2. สํานักช่าง จํานวน 2 เครื่อง
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

14. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8 เครื่องๆละ 4,000 บาท 
ประกอบด้วย 1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 99/766
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15. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 10,000
 บาท
ประกอบด้วย 
1. กองสาธารณสุข  จํานวน 3 เครื่อง 
     เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
    -.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095
                    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- .ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

16. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 75,000 บาท

    เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
    จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักงานเลขานุการฯ จํานวน 2 เครื่อง
2. กองสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 เครื่อง
     เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
    -.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095
                    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- .ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 100/766
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17. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)

จํานวน 329,300 บาท

    เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)   จํานวน 37
 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักคลัง  จํานวน 34 เครื่อง
2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 เครื่อง
3. สํานักช่าง จํานวน 2 เครื่อง
     เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
    -.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095
                    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- .ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

18. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)

จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)   จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท 
ประกอบด้วย
1. . สํานักช่าง จํานวน 2 เครื่อง
     เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 101/766
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19. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20
หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
ประกอบด้วย
1. กองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 เครื่อง
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับล่าสุด
 เปนไปตาม 
 -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 102/766
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20. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที) จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท
ประกอบด้วย
1. กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 9 เครื่อง
2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 6 เครื่อง
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับล่าสุด
 เปนไปตาม 
 -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

21. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,000
 บาท ประกอบด้วย 
1. สํานักเลขานุการฯ  จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตาม
 - คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 103/766
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22. เครื่องพิมพ์พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A0 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์พล๊อตเตอร์ (Plotter) 
สี ขนาด A0 จํานวน 1 เครื่องๆละ 200,000 บาท
ประกอบด้วย 
1. สํานักช่าง  จํานวน  1 เครื่อง
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 104/766
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23. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย

จํานวน 418,000 บาท

    เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
    จํานวน 110 ชุด ชุดละ 3,800 บาท 
ประกอบด้วย  
1. สํานักปลัดฯ  จํานวน 18 ชุด
2. สํานักงานเลขานุการฯ  จํานวน  4 ชุด
3. สํานักคลัง  จํานวน  22 ชุด
4. กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 13  ชุด
5. กองสาธารณสุข  จํานวน  10  ชุด
6. กองยุทธศาสตร์  จํานวน   9  ชุด
7. สํานักช่าง  จํานวน  34  ชุด
เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด
    -.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- .ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้า : 105/766
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24. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 76 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักปลัดฯ  จํานวน 18 เครื่อง
2. สํานักงานเลขานุการฯ  จํานวน  1 เครื่อง
3. สํานักคลัง  จํานวน  22  เครื่อง
4. กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 13  เครื่อง
5. กองสาธารณสุข  จํานวน  10  เครื่อง
6. กองยุทธศาสตร์  จํานวน   8  เครื่อง
7. กองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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25. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 85,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 KVA 
จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท 
ประกอบด้วย
1. สํานักช่าง  จํานวน  15  เครื่อง
เปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง รวม 80,246,500 บาท
งบบุคลากร รวม 38,089,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 38,089,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,546,800 บาท

"เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตําแหน่ง
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของสํานักคลัง
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง
"
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 353,100 บาท

1. เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ  
จํานวน  180,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักคลัง ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่    
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 ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
จํานวน  173,100  บาท  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของสํานักคลัง    
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 ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนดของสํานักคลัง 
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 ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,699,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม          
- ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง                                    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 166,100 บาท

"เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
สํานักคลัง 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"
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งบดําเนินงาน รวม 41,930,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,000,000 บาท

1. เงินค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน  1,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552                   
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  
จํานวน  6,000,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัด
จ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เปนไปตาม                                                
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  
เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวัน
หยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีสิทธิ  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 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

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
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
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

ค่าใช้สอย รวม 2,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้าง
ซักรีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า การจ้างเหมาอื่น ๆ
 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
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02.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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ จํานวน 20,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่า
ห้องประชุม  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่
กําหนดให้ส่วนราชการ                                    
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

หน้า : 114/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนใน
การเดินทางไปราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้างสํานัก
คลัง    
เปนไปตาม                 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

หน้า : 115/766
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02.โครงการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนารายได้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เปนมาตรการจูงใจสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ประกอบการในการนําส่งเงินค่าธรรมเนียม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมของผู้ควบคุม
และจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน การนําส่งเงินภาษี
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ํามันของผู้ประกอบ
การค้าน้ํามันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้
ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา และรายได้
ประเภทอื่น ๆ ที่ตามกฎหมายกําหนดให้เปนรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดทําโล่เกียรติบัตรให้ผู้ประกอบ
การ การทําแผ่นพับ หนังสือรวมระเบียบ และคู่มือการจัดเก็บราย
ได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ฯ การ
จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516 ลงวันที่ 22
 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
หน้า 549 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

หน้า : 116/766
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03.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาผู้ควบ
คุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้า
น้ํามันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้ประกอบ
การค้ายาสูบ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการใน
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
สร้างจิตสํานึกความตระหนักในหน้าที่ของผู้ประกอบการในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่
คล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการค้าน้ํามันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เปนเชื้อ
เพลิงสําหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัด
นครราชสีมา   
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- หนังสือด่วนที่สุดที่ นม 0037.3/ว 3516 ลงวันที่ 22
 ตุลาคม 2552  เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
หน้า 548 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

หน้า : 117/766
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04.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่
สํานักคลัง และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีความรู้ มีทักษะด้าน
การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เปนการกระตุ้นเตือนและ
สร้างจิตสํานึกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และมี
ส่วนร่วมพัฒนา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานัก
งานและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของสํานักคลัง 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักคลัง

หน้า : 118/766
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ค่าวัสดุ รวม 13,800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
ประกอบด้วย
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท
2. สํานักงานเลขานุการ จํานวน 400,000 บาท
3. สํานักคลัง จํานวน 1,000,000 บาท
4. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 400,000 บาท
5. กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 600,000 บาท
6. กองสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
7. กองสวัสดิการสังคม จํานวน 300,000 บาท
8. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท
9. หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 50,000 บาท
10. สํานักช่าง จํานวน 1,500,000 บาท
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ 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

หน้า : 119/766
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

หน้า : 120/766
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,500,000 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, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
ประกอบด้วย
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2,000,000 บาท
2. สํานักงานเลขานุการ จํานวน 500,000 บาท
3. สํานักคลัง จํานวน  1,000,000 บาท
4. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 500,000 บาท
5. กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 500,000 บาท
6. กองสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
7. กองสวัสดิการสังคม จํานวน 200,000 บาท
8. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท
9. หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 100,000 บาท
10. สํานักช่าง จํานวน 2,000,000 บาท
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ ซึ่งเปน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วน
ราชการและอําเภอทุกแห่ง                   
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

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาใช้ในสํานักงานและในที่สาธารณะ ซึ่ง
เปนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทุกส่วน
ราชการและอําเภอทุกแห่ง   
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

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต สําหรับหน่วย
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกส่วนราชการ อําเภอทุก
แห่ง และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ท้องฟ้าจําลอง)    
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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งบลงทุน รวม 227,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

02.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9
 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

03.เก้าอี้สํานักงานทรงสูง มีที่วางแขน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงสูง มีที่วาง
แขน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้อง
ตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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04.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 26 ตัว ๆ ละ 2,500
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้องตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

05.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท 
เปนไปตาม
- คุณลักษณะเฉพาะที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

06.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน 3
 ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคาท้อง
ตลาด)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง
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07.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 64,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 7,669,000 บาท
งบบุคลากร รวม 6,293,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,293,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,145,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังของหน่วยตรวจสอบภายใน
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 1,133,400 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 15,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 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
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการเพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาว
เทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนต้น
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม
เปนต้นได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและ
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกิน
อัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ
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 หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า : 127/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศและขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการเปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมงานด้านการ
เงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรมเปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า : 128/766
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของ
รัฐ  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเปนในการฝึกอบรมเปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า : 129/766
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า : 130/766
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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 หน่วยประมวล
ผลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท จัดหาตาม
 เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
 เปนไปตาม
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า : 131/766
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 27,364,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,364,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,733,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบ
อัตรากําลัง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 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 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 132/766
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 569,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 43,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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งบดําเนินงาน รวม 25,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริม
ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 343 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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02.โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 344 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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03.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุก
เฉินส่วนราชการและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัย
และซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แห่ง 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 342 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

04.โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา กับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกําหนด
พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 20,000,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
ในพื้นที่เสี่ยงรวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ ประจําปี 2566
ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดภัย 
Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จํานวน 344 ตัว
ราคาตัวละ 22,000 บาท จํานวน  7,568,000  บาท 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง จํานวน 86 ตัว 
ราคาตัวละ 22,000 บาท จํานวน  1,892,000  บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 86 เครื่อง
ราคาเครื่องละ  5,700 บาท จํานวน 490,200 บาท 
- คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 168 ลําดับที่ 1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วนําแสง  
ประกอบไปด้วย
4.1 อุปกรณ์แปลงสัญญาณสําหรับต้นทาง ชนิดภายใน     
อาคารจํานวน 32  ตัว ราคาตัวละ 6,500บาท
จํานวน 208,000 บาท  
4.2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร แบบ 8 ช่อง     
จํานวน 32  ตัว  ราคาตัวละ 12,000บาท 
จํานวน 384,000 บาท
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5.สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ชนิดภายนอกอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
5.1ตู้ขนาด 60x70x48 ซม. จํานวน  86 ตู้
ราคาตู้ละ 15,000  บาท จํานวน 1,290,000 บาท
5.2 ตู้ขนาด 46.8 x 68 x 26.8 ซม.จํานวน 32 ตู้  
ราคาตู้ละ 9,500 บาท จํานวน 304,000 บาท
6.เสาอัจฉริยะจุดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมปุ่มกดพูดคุยโต้
ตอบ ไซเรนแจ้งเตือนพร้อมกล้อง 360 องศา จํานวน 10 ชุด 
พร้อมระบบบริหารจัดการ ชุดละ 200,000 บาท
จํานวน 2,000,000  บาท
งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
7.สายนําสัญญาณใยแก้วนําแสง 12 แกน ชนิดติดตั้งภายนอก   
อาคาร จํานวน 11,200 เมตร เมตรละ 75 บาท
จํานวน 84,000 บาท
8.สายนําสัญญาณ UTP CAT6 ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร 
จํานวน 27,520 เมตร เมตรละ 40 บาท จํานวน 1,100,800 บาท
9.งานติดตั้ง,เชื่อมต่อระบบสายใยแก้วนําแสงและวัสดุอุปกรณ์ที่ 
เกี่ยวข้องอื่นๆ จํานวน 86 งาน งานละ 20,000 บาท
จํานวน 1,720,000 บาท
10.งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 344 งาน งานละ 3,000 บาท จํานวน 1,032,000 บาท
11.เสากัลป์วาไนซ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมตอหม่อและ
งานติดตั้ง จํานวน 16 ชุด ชุดละ 15,000 บาท
จํานวน 240,000 บาท
12.งานระบบไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของตู้
ภายนอกอาคาร จํานวน 86 ชุด ชุดละ 10,000 บาท
จํานวน 860,000 บาท
13.ตัวรับส่งข้อมูลที่เปนสัญญาณ FIBER OPTIC ขนาดเล็ก (SFP)
จํานวน 64 ชุด ชุดละ 1,000 บาท จํานวน 64,000  บาท 
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 168 ลําดับที่ 1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 79,565,280 บาท

งบบุคลากร รวม 47,994,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 47,994,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,016,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับปรุงตําแหน่ง 
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 1,531,100 บาท
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1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการของสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 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 
(ศึกษานิเทศก์) เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 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 
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล่วนท้องถิ่น 
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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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการ
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตําแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามที่ระเบียบกําหนด
- 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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 268,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,715,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป 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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 192,700 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ                  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 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

งบดําเนินงาน รวม 29,063,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,131,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,331,000 บาท

  1 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ  จํานวน    10,305,000  บาท
เพื่อจ่ายเปน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตรวจประเมินผลงานข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ (คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ ระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ) 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน      1,140,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน      9,165,000    บาท
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกําหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2550 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปกําหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วัน
ที่ 21 ตุลาคม 2554 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่  จํานวน   26,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คนละ 200 บาท 
เปนไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือวันหยุดราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักจ้างทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 16,972,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ประกอบ
เล่ม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร เช่น แบบแปลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบ และค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือและอื่นๆ ของสํานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.ค่าเช่าอาคาร จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
เก็บเอกสาร หรือพัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าตรวจสอบรังสี ,
ค่าใบอนุญาต ฯลฯ สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เปนไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข 
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง 
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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4.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมากําจัดปลวก, จ้างเหมาทํา
ความสะอาด, จ้างเหมาดูแลตกแต่ง 
และปรับปรุงสวน, จ้างเหมาช่างไฟฟ้า,จ้างเหมาช่างดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์, จ้างพนักงานปฏิบัติงานประจํา
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก 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 กุมภาพันธ์  2562
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน 
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 146/766

282



6.ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จํานวน 472,080 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
มาใช้ในราชการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5799 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม คาบเกี่ยว
มื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น 
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
กับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่ง
สถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน 
เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เปนสําคัญแต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วน
ราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 147/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02. โครงการจัดงานวันครู จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันครู และจัดนิทรรศการครูดีเด่น 
เนื่องในวันครู โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
 และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 148/766
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03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า 127  ลําดับที่ 13  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 149/766
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04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น
 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

05.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,880,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 150/766
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06.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํา
งานในองค์กร

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 151/766
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07.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนย์ดาราศาสตร์
   เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรม
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายพอสังเขป
 เช่น ค่าจัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่/ถาวร
ในและนอกสถานที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 หน้า 125 ลําดับที่ 11 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 152/766
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08.โครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ
 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

09.โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

   นักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

หน้า : 153/766
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เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่าย
เปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
 และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ 
เปนหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย)
หรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ
เพื่อเปนทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่าย
เปน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า 132 ลําดับที่ 18 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน้า : 154/766
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10.โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU)
 กับหน่วยงานภายนอกขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าจัดสถานที่ในการดําเนินโครงการ 
ค่าจ้างจัดทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
 และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ
.ศ. 2546 มาตรา 21
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง (18)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 128 ลําดับที่ 14 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน้า : 155/766
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12.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เช่น ค่าลงทะเบียน 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองการเจ้าหน้าที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,150,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และศูนย์ดาราศาสตร์  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินต่างๆ ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้า : 156/766
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
            1.วัสดุคงทน  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ 
            2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ     
            3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ
        - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 157/766

293



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้างสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 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 หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 158/766
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา สําหรับศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 159/766
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งบลงทุน รวม 2,508,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,508,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน คันละ 50,000 บาท 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 160/766
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ครุภัณฑ์กีฬา

1.เวทีมวย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเวทีมวย และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดเวทีมวยมาตรฐาน ,เสาเวที
มวย ,โครงสร้างเหล็ก,เบาะปูพื้น ,ผ้าใบ ,เสาค้ําเชือก ,เชือก ,เบาะ
หุ้มยาว ,ผ้าล้อมเวที 4 มุม ,เกลียวเร่ง, 
เบาะหุ้มมุมเวทีสั้น ,ระฆังทองเหลือง ,ถาดรองน้ํา ,บันได ,ไม้ปูพื้น
เวที และกริ่งไฟฟ้าพร้อมไฟบอกยก
สําหรับใช้ในการส่งเสริมกีฬามวยไทย หรือมวยสากล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
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2. พื้นสนามวอลเลย์บอล จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพื้นสนามวอลเลย์บอล พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
- พื้นสนามทําจากวัสดุยางสังเคราะห์อย่างดี มีความยืดหยุ่น
ปลอดภัยลดอันตรายจากการลื่นล้ม ลดการเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของนักกีฬา และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน
- สนามแข่งขันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 700
 ตารางเมตร
- พื้นที่แข่งขันภายใน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร
พื้นที1่62 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
- สามารถเคลื่อนย้ายได้ ม้วนเก็บ และถอดประกอบได้ 
สําหรับใช้ในการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน้า 358 ลําดับที่  19
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,394,817,750 บาท
งบบุคลากร รวม 1,020,296,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,296,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 773,174,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งต่าง ๆ
 พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่าย
ตามกรอบอัตรากําลัง 
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน
 เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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 ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 71,885,100 บาท
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1. เงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ     
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
และเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เปนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ        
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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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
3.ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ2-6%
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(2-6%)ของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง 
เปนไปตาม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- 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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 95,301,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 7,706,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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 66,042,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,168,100 บาท

เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเปนบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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

งบดําเนินงาน รวม 329,285,900 บาท

หน้า : 168/766
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ค่าใช้สอย รวม 329,285,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

หน้า : 169/766
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01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

จํานวน 1,572,200 บาท
หน้า : 170/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 134  ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกฤษณาวิทยา)

หน้า : 171/766
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02.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

จํานวน 1,680,200 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
รู้ โครงการพัฒนาการดําเนินงานสํานักงานภายในสถาน
ศึกษา โครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

หน้า : 172/766
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 135 ลําดับที่ 21 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา)

03.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

จํานวน 3,726,800 บาท

หน้า : 173/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปนเลิศ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 136 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกุดจิกวิทยา)

หน้า : 174/766
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04.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เขาใหญ่พิทยาคม

จํานวน 3,074,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ)  โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านกีฬาและความ
ถนัด โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนัก
เรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 137 ลําดับที่ 23

หน้า : 175/766

311



ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม)

05.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ครบุรี

จํานวน 11,948,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปน
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

หน้า : 176/766
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สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 138 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนครบุรี)

06.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา

จํานวน 2,244,900 บาท

หน้า : 177/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการส่ง
เสริมความเปนเลิศด้านวิชาการ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 141 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนคลองไผ่วิทยา)

หน้า : 178/766
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07.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 3,605,300 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
(ค่าอาหารและยานพาหนะ)  โครงการพัฒนาวิชาการและการ
จัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้า : 179/766
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  143  ลําดับที่  36
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม)

08.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

จํานวน 3,151,400 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการสู่ความเปนเลิศ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
เปนไปตาม

หน้า : 180/766
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 144 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม)

09.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ช่องแมววิทยาคม

จํานวน 3,960,200 บาท

หน้า : 181/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
กีฬาหมากรุก-หมากฮอส  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  145  ลําดับที่  38
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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(โรงเรียนช่องแมววิทยาคม)

10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

จํานวน 2,499,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน โครงการพัฒนางานฝ่ายส่งเสริมและบริการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

หน้า : 183/766

319



- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 146 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม)

11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ด่านเกวียนวิทยา

จํานวน 7,411,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมกีฬา
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ฟุตบอล (ชาย)  
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โครงการพัฒนางานฝ่าย
บริหาร 4 ฝ่าย
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 6  ลําดับที่  40
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา)

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

จํานวน 3,284,300 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
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4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการส่งเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการของนักเรียน  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  150 – 151  ลําดับ
ที่  41
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม)

13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

จํานวน 12,377,100 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
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- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
3. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศูนย์วิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา 
E-Sport ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด 
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ยานพาหนะ อุปกรณ์ตัดหญ้าและ
อุปกรณ์ฉีดพ่นยุง 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 9-10 ลําดับที่  42
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา)

14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

จํานวน 3,292,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
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ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่น ๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
กรีฑา 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาศิลปะมวยไทย โครงการ
นิทรรศการวิชาการ
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 13-14 ลําดับที่ 43
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโตนดพิทยาคม)

15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

จํานวน 2,139,300 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ)  โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
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เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 160-161 ลําดับ
ที่ 54
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม)

16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เทพารักษ์ราชวิทยาคม

จํานวน 3,038,300 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
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ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 162-163 ลําดับ
ที่ 55
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม)

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์

จํานวน 12,581,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม
ศูนย์กีฬาแบดมินตัน  โครงการส่งเสริมการผลิต และใช้สื่อการ
เรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  164-165  ลําดับ
ที่  56
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์)

18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

จํานวน 3,174,000 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 

หน้า : 192/766

328



    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
 สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากร/ศึกษาดูงาน  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 166-167  ลําดับ
ที่ 57
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2)

19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
บัวลาย

จํานวน 3,260,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
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 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่น ๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่น ๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค
 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนัก
เรียนยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้าน
กีฬา 
โครงการจัดซื้อวัสดุในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 168 ลําดับที่ 58
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบัวลาย)

20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
บัวใหญ่

จํานวน 18,665,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอล (ชาย) 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอล (หญิง) โครงการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาด้วยเทคโนโลยี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 16 ลําดับที่ 73
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบัวใหญ่)

21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านใหญ่พิทยาคม

จํานวน 3,368,200 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
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สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการหลักสูตรทวิศึกษา โครงการ
เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาตามศตวรรษ
ที่ 21 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมทักษะสู่ความเปนเลิศด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 177 – 178 ลําดับ
ที่ 74
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม)

22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านใหม่พิทยาคม

จํานวน 3,012,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
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จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนัก
กีฬา 
โครงการพัฒนาวงดนตรีสากล โครงการกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพครู 
และบุคลากร (กิจกรรมฝึกศึกษาดูงาน) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
เรียน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 179 – 180 ลําดับ
ที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม)

23.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ประทาย

จํานวน 22,161,300 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬา
ฟุตบอล (หญิง)  
ค่าพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียน
การสอน)  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  19-20  ลําดับ
ที่  76
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนประทาย)

24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ปรางค์ทองวิทยา

จํานวน 4,459,200 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เปนไปตาม
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 183-184 ลําดับ
ที่ 77
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา)

25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

จํานวน 3,340,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
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ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่
ความเปนเลิศ
(พัฒนา 8 กลุ่มสาระ)  โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูก
เสือ - เนตรนารี  
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  โครงการพัฒนาผู้
เรียนให้มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฎศิลป์ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 185-186  ลําดับ
ที่ 78
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปราสาทวิทยาคม)

26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ปากช่อง 2

จํานวน 7,842,400 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ
 ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนา
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ)  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)  
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หน้า : 203/766

339



โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนา
ห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา
  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1 
ห้องเรียน 1 โครงงาน (one calss one project)
 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 187-188 ลําดับที่ 79
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(โรงเรียนปากช่อง 2)

27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม

จํานวน 4,163,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
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- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเปนฐานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 189-190 ลําดับ
ที่ 80
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนปากช่องพิทยาคม)

28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

จํานวน 5,915,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า

หน้า : 205/766

341



ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
กีฬาฟุตซอล (หญิง) 
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.
1 และ ม.4  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อการทดสอบระดับ
ชาติ ชั้น ม.3 และ ม.6  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการ
ประชุมเชิงวิชาการ
และจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ   
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 193-194  ลําดับ
ที่ 84
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนพระทองคําวิทยา)

29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มะค่าวิทยา

จํานวน 3,044,200 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร
สู่ครูมืออาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
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ศึกษาของโรงเรียน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 196-197 ลําดับ
ที่ 86
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมะค่าวิทยา)

30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

จํานวน 1,638,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
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สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพ  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 198-199  ลําดับ
ที่ 87
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมบึงปรือ)

31.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

จํานวน 1,699,000 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
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- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
ความสามารถผู้เรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 200-201  ลําดับ
ที่ 88
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา)

32.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

จํานวน 2,916,400 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์ 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการส่ง
เสริม
และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 202-203  ลําดับ
ที่ 89
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ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

33.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

จํานวน 3,397,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน 
 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์
ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา (ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่า
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบด้วย ค่า
สาธารณูปโภค
 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนัก
เรียนยากจน
(ค่าอาหารและยานพาหนะ) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กีฬาและ
นันทนาการ
 โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านนาฏมวยไทย รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 204 - 205 ลําดับ
ที่ 90
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม)

34.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

จํานวน 4,690,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น 
ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
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เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่าอาหารและยาน
พาหนะ)โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านวิชาการ  โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา  โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพ รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  210 – 211  ลําดับ
ที่  99
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนเมืองยางศึกษา)

35.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 4,921,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการพัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 212 - 213 ลําดับ
ที่ 102
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม)

36.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคม

จํานวน 6,895,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
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- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านวิชาการ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูสู่           ครูมืออาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 23 ลําดับที่ 103
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม)

37.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม

จํานวน 1,746,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
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    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โครงการพัฒนาการจัดการ
ศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 215-216  ลําดับ
ที่ 104
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม)

38.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม

จํานวน 2,962,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น 
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ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ)โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านนาฏมวย
ไทย  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  216 – 217  ลําดับ
ที่  105
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม)
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39.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

จํานวน 3,257,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
กีฬา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 217-218 ลําดับ
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ที่ 106
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังรางพิทยาคม)

40.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

จํานวน 1,666,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาความเปนเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงการ
พัฒนาความเปนเลิศ      ด้านภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาความ
เปนเลิศด้านภาษาจีน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
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สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 218 – 219 ลําดับ
ที่ 107
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวังหมีพิทยาคม)

41.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

จํานวน 5,433,200 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการค่าย
ดาราศาสตร์ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 219-220 ลําดับ
ที่ 108
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนวัดประชานิมิตร)
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42.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สองครพิทยาคม

จํานวน 2,446,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารสถานศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 220-221 ลําดับ
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ที่ 109
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสองครพิทยาคม)

43.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

จํานวน 5,502,400 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมกีฬาเปตอง โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการและงานอาชีพ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ            ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

หน้า : 224/766

360



สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 221 - 222 ลําดับ
ที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา)

44.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม

จํานวน 4,322,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น 
ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่าอาหารและยาน
พาหนะ)  โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนัก
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เรียน  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  222 – 223  ลําดับ
ที่  111
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม)

45.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 20,837,600 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ
 ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

หน้า : 226/766
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 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศูนย์กีฬา
เซปักตะกร้อ (หญิง) โครงการงานสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 223-224 ลําดับที่ 112 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”)

46.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

จํานวน 2,323,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ

หน้า : 227/766
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิส โครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเปนเลิศทางด้านวิชาการ นันทนาการและ
ทักษะชีวิต  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 225 ลําดับที่ 113
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร)

47.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

จํานวน 2,648,400 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ

หน้า : 228/766
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ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเปนเลิศ (ยก
ระดับผลสัมฤทธิ์) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดูงาน) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการทํางานและประกอบอาชีพ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 226-227 ลําดับ
ที่ 114
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว)

หน้า : 229/766
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48.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

จํานวน 2,959,600 บาท
หน้า : 230/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน โครงการ
พัฒนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไปรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 228 ลําดับที่ 115
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา)

หน้า : 231/766
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49.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สูงเนิน

จํานวน 15,580,500 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล (ชาย) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 229 ลําดับที่ 116
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนสูงเนิน)

50.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

จํานวน 1,688,400 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น 
ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ)  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อด้วยภาษา  
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
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เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  230 – 231  ลําดับ
ที่  117
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองขามพิทยาคม)

51.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

จํานวน 5,184,000 บาท

หน้า : 234/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โครงการ
พัฒนางาน 4 ฝ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 232 ลําดับที่ 118
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม)
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52.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

จํานวน 2,873,400 บาท

หน้า : 236/766
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 233-234 ลําดับ
ที่ 119
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม)
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53.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

จํานวน 3,677,900 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     8 กลุ่มสาระ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 235-236 ลําดับ
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ที่ 120
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม)

54.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

จํานวน 4,126,000 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนหนองยาง   พิทยาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 236-237 ลําดับ
ที่ 121
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองยางพิทยาคม)

55.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หนองหว้าพิทยาสรรค์

จํานวน 2,685,700 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียน  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้าน
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ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการพัฒนาผู้เรียนในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 238-239 ลําดับ
ที่ 122
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์)

56.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ห้วยลึกผดุงวิทยา

จํานวน 2,728,800 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมการศึกษาความเปนเลิศวิชาการ
โรงเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 240-241 ลําดับ
ที่ 123 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา)

57.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
หินดาดวิทยา

จํานวน 3,383,700 บาท
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เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด โครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 242-243 ลําดับ
ที่ 124
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนหินดาดวิทยา)
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58.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา

จํานวน 3,080,500 บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ให้เปนค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้เปนค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
(ยกเว้นเงินที่จ่ายเปนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประกอบ
ด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
    (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของสถานศึกษา
4. เงินอื่นๆ (เงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา) สมทบให้เปนค่าพัฒนาการจัดการศึกษาประกอบ
ด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ค่าอาหารและยาน
พาหนะ) โครงการส่งเสริมความเปนเลิศด้านวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนัก
เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้า : 244/766
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 244 - 245 ลําดับ
ที่ 125
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา)

59. โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ระบบนิเทศครบวงจรโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
 และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

60.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

หน้า : 245/766
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เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
  เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หน้า 114 ลําดับที่ 2
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

61.โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล 
ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
 เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ
 การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 246/766

382



62.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนารูป
แบบ
การจัดการเรียนการสอนสองภาษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัลในการจัด
งาน ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ
 การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 119 ลําดับที่ 7 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 247/766
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63.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และข้อ
สอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
 การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 248/766
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64. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
  และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
  และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
 การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 249/766
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65.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ในการฝึกอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
 การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

66.โครงการเครือข่ายทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการเครือข่ายทางการศึกษา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 250/766
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67. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ
 และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หน้า 120 ลําดับที่ 8
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 251/766
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68.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการงานมหกรรม
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ค่าของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 122 ลําดับที่ 9
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 252/766
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69. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามโครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ค่าของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ
 และอื่นๆเท่าที่จําเปน ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หน้า 123 ลําดับที่ 10
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 253/766
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70. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า 131 ลําดับที่ 17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 254/766
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71. โครงการแกนนํา Korat Model สู่การเรียนรวมอย่างมีความสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการแกนนํา Korat Model สู่การเรียนรวมอย่างมีความ
สุข  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ 
เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า 133 ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 255/766
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72. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน 
 เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
 หน้า 115 ลําดับที่ 3
  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 256/766
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73. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน 
  เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า 116 ลําดับที่ 4
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 257/766
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74. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
  ค่าธรรมเนียมในสนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หน้า 113 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 258/766
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75.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิ
ทางด้าน ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิ
ทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 
เพื่อพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
 การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 259/766
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76. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นัก
เรียนและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นม.

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากร ทางการศึกษา อบจ.นม. 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
 การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 22,210,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบโรงเรียนสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 260/766
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งบลงทุน รวม 45,235,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,979,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง) 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 4
 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 24,900 บาท  ใช้สําหรับห้องประชุมดิจิทัล 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
หน้า 79 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 261/766
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2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โรงเรียนครบุรี

จํานวน 896,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีที
ยู  จํานวน 16 เครื่อง ราคาเครื่องละ 56,000 บาท  สําหรับหอ
ประชุม 100/27 โรงเรียนครบุรี
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  หน้า 560 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

จํานวน 227,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีที
ยู จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,500 บาท สําหรับห้อง
ประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หน้า 561 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 262/766
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4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

จํานวน 151,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,900 บาท สําหรับใช้ในห้อง
โสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หน้า 569 ลําดับที่ 56
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน 151,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,900 บาท สําหรับห้องฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หน้า 568 ลําดับที่ 54
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 263/766
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ครุภัณฑ์การศึกษา

1.จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาประติมากรรม โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 
รายวิชาประติมากรรม โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” มี
รายการ ดังนี้
- เตาเผาเซรามิค (ไฟฟ้า) 3 ชั้น จํานวน 1 เครื่อง ราคา 267,500
 บาท
- เตาเผาเซรามิค (ไฟฟ้า) ขนาดเล็ก จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 73,500 บาท
- แป้นหมุนดินเผา (ไฟฟ้า) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,500 บาท
เปนไปตาม
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 85 ลําดับที่ 47
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 264/766
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

01.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด 
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 361 ลําดับที่ 24
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนครบุรี จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด 
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 560 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 265/766
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03.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด 
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 560 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

04.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด 
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 563 ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 266/766
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05.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนโตนดพิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 564 ลําดับที่ 33
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

06.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 373  ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน้า : 267/766
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07.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 565 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

08.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 565 ลําดับที่ 40
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 268/766
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09.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนมะค่าวิทยา จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 565 ลําดับที่ 41
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 566 ลําดับที่ 44
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 269/766
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11.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุด ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 386 ลําดับที่ 85
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน้า : 270/766
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 หน้า  80 ลําดับที่  14 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน้า : 271/766
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2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า  81   ลําดับที่  17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ
.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   หน้า  82
  ลําดับที่  19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 272/766
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4.จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จํานวน 73,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ดังนี้
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 29,900 บาท 
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
ราคาจอละ 24,100 บาท
 - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 19,900 บาท
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 560 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 273/766
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5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หน้า   83  ลําดับที่  26
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิก
เซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000
 บาท โรงเรียนเมืองยางศึกษา
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หน้า  84  ลําดับที่  45
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 274/766
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7.จัดซื้อครุภัณฑ์หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 479,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์หอประชุมโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา ดังนี้
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,900 บาท 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120
 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคาจอละ 14,900 บาท
- จอ Interactive Multimedia LED Display 
แบบทัชสกรีน จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 139,500 บาท 
เปนเงิน 418,500 บาท
เปนไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 566 ลําดับที่ 46
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 275/766
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8.จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

จํานวน 116,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ดังนี้
- กล้องฟลูเฟรม พร้อมเลนส์ซูม 28-60 มม. 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 88,500 บาท
- กล้อง 360 จํานวน 1 ตัว ราคา 24,900 บาท
- ไฟแต่ง ขนาดเล็ก จํานวน 1 ตัว ราคา 3,400 บาท
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  หน้า  87  ลําดับที่  49
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 276/766
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 
จํานวน 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 560 ลําดับที่ 18
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผลโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  
สําหรับใช้ในห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 561 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 277/766
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03.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
สําหรับใช้ในห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 561 ลําดับที่ 22
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 278/766
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04.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับตัดต่อ VDO
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับตัด
ต่อ VDO 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 59,500 บาท สําหรับใช้ใน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 86 ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 279/766
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05.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
สําหรับใช้ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 86 ลําดับที่ 48
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 280/766
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06.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผลโรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร

จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 567 ลําดับที่ 50
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 281/766
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07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 567 ลําดับที่ 50
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

08.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

จํานวน 729,550 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนกฤษณาวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 7 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท
เปนเงิน 37,800 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 8 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ

หน้า : 282/766
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ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 45,600 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 8 ตัวๆ ละ 8,300 บาท
 เปนเงิน 66,400 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 8 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 68,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน  850
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 42,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 15 จุด ๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 31,500 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 45,000 บาท 
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 9 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 9
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 13,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 15 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 61,750 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 17,000 บาท
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 22-23 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

09.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

จํานวน 1,041,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนกุดจิกวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 17 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 91,800 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 16 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 336,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท  
เปนเงิน 54,000 บาท
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6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 17,100 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 1 ราคา 8,300 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 25,500 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 380
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 19,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 33 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 69,300 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 20,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 4 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 4
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 33 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 27,500 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 7,000 บาท
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า  24-25 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา

จํานวน 619,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 59,400 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 231,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 17,100 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
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7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 24,900 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 25,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 500
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 22
 จุดๆ ละ 2,100 บาท เปนเงิน 46,200 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 20,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 4 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 4
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 22 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน  ราคา 30,500 บาท
17.ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 7,000 บาท
เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 26-27 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

11.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 938,450 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 17 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 91,800 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 18 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 378,000 บาท  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท

หน้า : 288/766
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7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 24,900 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 42,500 บาท
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 550
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 27,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 35 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 73,500 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 35 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 35,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 40,750 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 11,000 บาท

หน้า : 289/766
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 28-29 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

จํานวน 487,050 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 37,800 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 8 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 168,000 บาท  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท  
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 17,100 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
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 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 24,900 บาท
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 25,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 150
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 15 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 31,500 บาท
12.ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 20,000 บาท
13.ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 4 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
14.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 4
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 
15.ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 15 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
16.ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 21,750 บาท
17.ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 7,000 บาท

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 31-32  ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

13.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

จํานวน 966,350 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 15 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 81,400 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 18 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 378,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 54,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 39,900 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว เปน
เงิน ราคา 11,000 บาท 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
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9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 7 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 59,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 130
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 33 จุดๆ ละ  2,100
 บาท เปนเงิน 69,300 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน  40,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 8 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 8
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 33 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 39,250 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 15,000 บาท

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 33-34 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

จํานวน 650,950 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนโตนดพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 81,000 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 22,800 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 11,000
 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 24,900 บาท
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
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จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 16,000 บาท 
เปนเงิน 16,000  บาท  
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U 
จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน  34,000  บาท  
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 150
 เมตรๆ ละ 50 บาทเปนเงิน 7,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 25 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 52,500 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 25,000
 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 5 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 12,500  บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 5
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 25 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 26,250 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 9,000 บาท

เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 36-37 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

15.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

จํานวน 726,650 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 12 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 64,800 บาท 
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 12 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 252,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8

หน้า : 296/766

432



 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 42,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 350
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 24 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 50,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 30,000
 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 24 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 35,750 บาท 
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 11,000 บาท

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 38-39 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

16.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนบัวลาย

จํานวน 903,450 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนบัวลาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 18 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 97,200 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 17 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 357,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท   
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9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 42,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย  จํานวน 550
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 27,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 35 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 73,500 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์  จํานวน 6 ชุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 35 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 35,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 40,750 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 11,000 บาท

เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 40-41 ลําดับที่ 17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

จํานวน 943,650 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 19 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 102,600 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 15 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 315,000 บาท  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท  เปนเงิน 34,200 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
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จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท  
9.  ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 51,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 850
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 42,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 34 จุดๆละ 2,100
 บาท เปนเงิน 71,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 35,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
14.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7 จุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 34 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 52,750 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 13,000 บาท

เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 45-46 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

18.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

จํานวน 1,226,350 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท 
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 21 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 113,400 บาท
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 17 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 357,000 บาท
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 34,200 บาท
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7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท  เปนเงิน 51,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 550
 เมตร ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 27,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 38 จุด ๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 79,800 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 35,000
 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 17,500 บาท 
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7 ชุด ๆ
 ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 38 จุด ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 38,000 บาท 
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 45,250 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 13,000 บาท
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 55-56 ลําดับที่ 45
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

19.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

จํานวน 893,850 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 18 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 97,200 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 14 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 294,000 บาท  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท  เปนเงิน 34,200 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
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 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 51,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 750
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 37,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 32 จุดๆ ละ  2,100
 บาท เปนเงิน 67,200 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
 เปนเงิน 35,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
14.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 32 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 50,250 บาท

17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 13,000 บาท
เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 63-64 ลําดับที่ 55
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

20.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

จํานวน 1,389,350 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 18 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 97,200 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 22 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 462,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 39,900 บาท 
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7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้  ราคา 16,000 บาท  
10.  ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน  59,500 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 950
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 47,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 40 จุดๆละ 2,100
 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน  40,000
 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 8 จุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน  20,000 บาท
15.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 8 จุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 40 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 59,750 บาท
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18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 15,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 65-66 ลําดับที่ 56
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

21.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

จํานวน 1,276,050 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 21 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 113,400 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 16 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 336,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
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เปนเงิน 36,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 45,600 บาท 
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 7 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 58,100 บาท
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 8 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 68,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 650
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 32,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 37 จุดๆละ  2,100
 บาท เปนเงิน 77,700 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน  45,000
 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 9 จุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
15.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 9 จุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 13,500 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 37 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 37,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 56,750 บาท
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18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 17,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 70-71 ลําดับที่ 64
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

22.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

จํานวน 698,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 59,400 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 13 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 273,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 22,800 บาท 
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6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว เปน
เงิน ราคา 11,000 บาท 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 34,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 400
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 24 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 50,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 25,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 5 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 12,500 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 5
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 24 จุดๆ ละ 1,000 บาท 
เปนเงิน 24,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 32,500 บาท

หน้า : 311/766

447



17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 9,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 72-73 ลําดับที่ 65
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

23.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

จํานวน 865,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 14 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 75,600 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 15 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 315,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700
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 บาท เปนเงิน 34,200 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท  
9.  ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 51,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 600
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 29 จุดๆละ 2,100
 บาท เปนเงิน 60,900 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน  35,000
 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน  17,500 บาท
14.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7 จุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 29 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 29,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 39,500 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 13,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 75-76 ลําดับที่ 67
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

24.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

จํานวน 1,223,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนวัดประชานิมิตร มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท 
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 24 ตัวๆ ละ 5,400 บาท  เปนเงิน 129,600 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 17 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 357,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 34,200 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
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เปนเงิน 41,500 บาท
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 16,000 บาท  เปนเงิน 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 51,000 บาท  
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 300
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC  จํานวน 41 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 86,100 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000 บาท  เปนเงิน 35,000
 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 41 จุดๆ ละ 1,000 บาท  เปนเงิน 41,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 39,000 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 13,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 77-78 ลําดับที่ 68
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

25.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนสองครพิทยาคม

จํานวน 439,950 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนสองครพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 37,800 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 7 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 147,000 บาท  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท 
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 11,400 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 16,600 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
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9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 17,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 350
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 14 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 29,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 55,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 3 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 3
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 14 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 14,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 22,250 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 5,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
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- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 81-82 ลําดับที่ 72
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

26.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

จํานวน 1,498,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 28 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 151,200 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 23 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 483,000 บาท
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 45,600 บาท 
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 8 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 66,400 บาท
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9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 8 ตู้ ราคาตู้ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 68,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 700
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 35,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 51 จุดๆ ละ  2,100
 บาท เปนเงิน 107,100 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน  45,000
 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 9 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน  22,500 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 9
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 13,500 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 51 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 58,000 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 17,000 บาท
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 83-84  ลําดับที่ 73
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

27.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

จํานวน 602,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 5,400 บาท  เปนเงิน 59,400 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 8 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 22,800 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
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เปนเงิน 24,900 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 34,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 600
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 19
 จุดๆ ละ 2,100 บาท เปนเงิน 39,900 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 25,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 5 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 12,500 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 5
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 19 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 
16.ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 37,500 บาท
17.ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 9,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
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- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 85-86 ลําดับที่ 74
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

28.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

จํานวน 811,750 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 59,400 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 10 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 45,600 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 8 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 66,400 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ขนาด 6U 
จํานวน 8 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 68,000 บาท 
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10. สายไฟเบอร์ออฟติคและอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 850
 เมตร เปนเงิน 42,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 21
 จุดๆ ละ 2,100 บาท เปนเงิน 44,100 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 45,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 9 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 9
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 13,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 21 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 61,750 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 17,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 87-88 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

29.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จํานวน 675,400 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 54,000 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 11 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 231,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 22,800 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 34,000 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 500
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 21 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 44,100 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 25,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 5 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 12,500 บาท 
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 5
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 

หน้า : 324/766

460



จํานวน 21 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 35,000 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 9,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 91-92 ลําดับที่ 79
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

30.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

จํานวน 1,286,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 20 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 108,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 20 ตัวๆ ละ 21,000 บาท
 เปนเงิน 420,000 บาท
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5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท  
เปนเงิน 54,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 34,200 บาท

7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 51,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 500
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC  จํานวน 40 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
13.ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 35,000 บาท
14.ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 17,500 บาท
15.วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 10,500 บาท 
16.ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 40 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
17.ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 44,000 บาท
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18.ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 13,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 96-97 ลําดับที่ 85
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

31.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

จํานวน 745,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 64,800 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 252,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 36,000 บาท
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5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 11,000
 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 42,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 600
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน  24 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 50,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท  
เปนเงิน 30,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆ ละ 2,500
 บาท  เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 24 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน  24,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 42,000 บาท

หน้า : 328/766

464



17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 11,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 102-103 ลําดับ
ที่ 96
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

32.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

จํานวน 781,150 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 50,000 บาท 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 13 ตัวๆ ละ 5,400 บาท  เปนเงิน 70,200 บาท 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 14 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 294,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
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 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัวๆ ละ 11,000
 บาท 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 41,500 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
เปนเงิน 42,500 บาท  
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 450
 เมตร ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 27 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 56,700 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุด ๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6 จุด ๆ
 ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 27 จุด ๆ ละ 1,000 บาท  
เปนเงิน  27,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 38,250 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์  จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 11,000 บาท
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เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 104-105 ลําดับ
ที่ 97
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

จํานวน 609,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 10 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เปนเงิน 210,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 ตัว ราคา 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 17,100 บาท
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
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 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 8,300 บาท
เปนเงิน 24,900 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 25,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 800
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 20
 จุดๆ ละ 2,100 บาท เปนเงิน 42,000 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 20,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 4 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 4
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 20 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 38,000 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 7,000 บาท
เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 108-109 ลําดับ
ที่ 102
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

34.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนหินดาดวิทยา

จํานวน 1,039,150 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนหินดาดวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัว ราคา 240,000 บาท 
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท  
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 17 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เปนเงิน 91,800 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 12 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 252,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท 
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8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 33,200 บาท 
9. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 16,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U  
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท  เปนเงิน 42,500 บาท  
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 750
 เมตรๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 37,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 29 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เปนเงิน 60,900 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆ ละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6
 จุดๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 29 จุดๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 29,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 45,750 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน เปนเงิน 11,000 บาท
เปนไปตาม
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- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 110-111 ลําดับ
ที่ 103
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

35.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

จํานวน 922,650 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1
 ตัว ราคา 50,000 บาท
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 จํานวน 21 ตัวๆ ละ 5,400 บาท 
เปนเงิน 113,400 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
 จํานวน 15 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เปนเงิน 315,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 54,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700
 บาท เปนเงิน 28,500 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000
 บาท
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7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 3 ตัวๆละ 8,300 บาท 
เปนเงิน 24,900 บาท 
8. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,000 บาท  
9.  ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เปนเงิน 42,500 บาท 
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 850
 เมตรๆละ 50 บาท เปนเงิน 42,500 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC จํานวน 36 จุดๆละ 2,100
 บาท เปนเงิน 75,600 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6 จุดๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC 
จํานวน 36 จุดๆ ละ 1,000 บาท  เปนเงิน 36,000 บาท
16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1
 งาน ราคา 48,250 บาท
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1
 งาน ราคา 11,000 บาท
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
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- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับล่าสุด
- เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หา
ซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 116-117 ลําดับ
ที่ 113
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,256,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.ก่อสร้างก่อคอนกรีตบล๊อกใต้หอประชุมโรงเรียนคลองไผ่วิทยา จํานวน 54,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างก่อคอนกรีตบล็อกใต้หอประชุม
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 142  ลําดับที่ 32  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนพระทองคําวิทยา จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนพระทองคําวิทยา
ขนาดยาว 120 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 195  ลําดับที่ 85  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

จํานวน 459,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่างพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 207  ลําดับที่ 95  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํานักเรียน โรงเรียนบัวลาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํานักเรียน
 จํานวน 2 หลัง  โรงเรียนบัวลาย 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 170  ลําดับที่ 61  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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2.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบัวลาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จํานวน 3
 หลัง โรงเรียนบัวลาย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด)
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 171
ลําดับที่ 64  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,366,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,051,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,051,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,358,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการของกองสาธารณสุขตําแหน่งต่างๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่าย
ตามกรอบอัตรากําลัง
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการของกอง
สาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,599,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 3,136,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 1,556,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

01.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 183,600 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 5,100 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 342/766
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02.ค่าเช่ารถยนต์ จํานวน 472,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุข 
จํานวน 2 คันๆละ 19,700 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

01. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกล ผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่ง สถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่
กําหนดให้ส่วนราชการ
เปนไปตาม
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
-.ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 343/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร และฝึกอบรมราชการอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

02.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าวิทยากร ค่าที่พักพร้อม
อาหารเช้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 344/766
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคารสิ่งก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ของกองสาธารณสุขเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 1,230,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง

 ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
 ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน
 เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
 เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น

 แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม 
 ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
 เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 345/766
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง
 เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
 น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 ใช้สําหรับยานพาหนะ เครื่องพ่นสารเคมี
 ผสมน้ํายาพ่นสารเคมี และอื่นๆ
 เปนไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1.ประเภทวัสดุคงทน เช่นหูฟัง (Stethoscope) เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ
2.ประเภทสิ้นเปลือง เช่น สําลี และผ้าก๊อซปิดแผล เวชภัณฑ์
ยา และมิใช่ยา แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ สายยาง หลอด
แก้ว ถุงมือ ฯลฯ 
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข

หน้า : 346/766
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งบลงทุน รวม 178,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 178,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01.โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000
 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

02.โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,000
 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

03.โต๊ะทํางาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 32,000
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

หน้า : 347/766
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04.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

05.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 7,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

06.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2
 ชั้น
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 6,250 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 43,372,400 บาท
งบบุคลากร รวม 24,732,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 24,732,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,700,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการของกองสาธารณสุขตําแหน่งต่างๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 257,100 บาท

1..เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 
จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบ
แทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

2..เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ 
จํานวน 63,900 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการของกอง
สาธารณสุข 
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

3..เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) 
จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท. 0809.5/ว01 ลงวันที่ 6
 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตําบล เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

4..เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.พ.) 
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท. 0809.5/ว01 ลงวันที่ 6
 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตําบล เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝ่าย
ของกองสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่
ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,220,000 บาท

1..ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,915,400 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

2..ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
จํานวน 304,600 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกอง
สาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 433,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 17,863,210 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,863,210 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ  ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 253 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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02.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทําคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 254 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

03.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และ
ประชาชน อําเภอขามสะแกแสง

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชนอําเภอขามสะแกแสง โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทําคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 31 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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04.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครือข่าย
ด้านสุขภาพและประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพและ
ประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างทําคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 33 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 355/766
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05.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครื่องข่ายด้านสุขภาพและประชาชน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและ
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมื้อ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 258 ลําดับที่ 10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

06.โครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยหลัก 3อ.
อาหารดี อารมณ์ดี และออกกําลังกายดี

จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนโคราชสุขภาพดี
ทุกช่วงวัยด้วยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณ์ดี และออกกําลังกายดี
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทน
วิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประเป๋าผ้า ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 260 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 356/766
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07.โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 770,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลสุขภาพองค์รวม
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร
บรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าประเป๋าผ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 261 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

08.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 769,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 262 ลําดับที่ 14
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 357/766
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09.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารครบมื้อ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่
พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 37 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 358/766
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10.โครงการพัฒนาระบบถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.)ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้างทําเอกสารคู่มือกิจกรรม ค่าจ้าง
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเข้าเล่ม
เอกสาร ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 121 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 359/766
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11.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ         
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อใช้เปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก วัสดุสาธิต ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 28 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

หน้า : 360/766
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12.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ   
และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงานฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 122 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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13.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อําเภอโนนสูง

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และ
ประชาชน อําเภอโนนสูง โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารครบมื้อ ค่าอาหารไม่ครบ
มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 120 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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14.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แกนนําสุขภาพและประชาชน ระดับอําเภอ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกนนําสุขภาพและ
ประชาชน ระดับอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการ ค่าสถานที่และตกแต่ง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต๊นท์ขนาดใหญ่ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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15.โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 473,210 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและพัฒนา
โรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบ
มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าสนับสนุนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

16.โครงการตรวจประเมินสุขภาพพระสงฆ์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและ
ยั่งยืน

จํานวน 851,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจประเมินสุขภาพ
พระสงฆ์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้าง
เหมาบริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 121 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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งบลงทุน รวม 776,790 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 776,790 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

01.ชุดลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน 167,790 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดลําโพงอเนกประสงค์สําหรับ
โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 21 ชุด ๆ ละ 7,990 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้าที่ 357
 ลําดับที่ 17
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

01.โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 483,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55
 นิ้ว สําหรับโครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวาน
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 21 เครื่อง ๆ ละ 23,000
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ 357 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

01.เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือด สําหรับโครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวาน
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 84 เครื่อง ๆ ละ 1,500
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่
หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
หน้าที่ 357 ลําดับที่ 16
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 16,074,150 บาท

งบบุคลากร รวม 14,826,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,826,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,566,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการตําแหน่งต่างๆ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินปรับปรุงตําแหน่ง
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง
ของกองสวัสดิการสังคม
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง
 และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเปนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับอยู่ของกองสวัสดิการสังคม
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
และหัวหน้าฝ่าย  ของกองสวัสดิการสังคม
 ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามที่ระเบียบกําหนด
 เปนไปตาม
 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,822,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองสวัสดิการสังคม
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 231,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคม
 เปนไปตาม
 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
ของข้าราชการลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
  -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  
 เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึง การ
ประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
 เปนต้นสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
 เช่น ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น
 ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน เหมาะสม
และประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เปนสําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวง
การคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า 
หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล ต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและ
ขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
"ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
จํานวน  50,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
จํานวน  5,000 บาท (เงินรายได้)
จํานวน  28,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)"
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
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
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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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
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

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 ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์
 (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น วัสดุ  
เครื่องมือช่าง สําหรับใช้ในการผลิต
และซ่อมแซมกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

งบลงทุน รวม 107,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,550 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
 แบบตัดละเอียด ทําลายครั้งละ 10 แผ่น
 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ20,000 บาท   
เพื่อใช้สําหรับกองสวัสดิการสังคม
 เปนไปตาม 
-คุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 19,750 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4x40.6x6.88 ซม. 3 ชั้น
 มี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้จํานวน 5 หลัง ๆ
 ละ 3,950 บาท เพื่อใช้สําหรับกองสวัสดิการสังคม
เปนครุภัณฑ์ที่มิได้กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่สามารถจัดซื้อได้
ตามราคาท้องตลาด หรือในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
เปนไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 67,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 33,900 บาท 
เพื่อใช้สําหรับกองสวัสดิการสังคมเปนครุภัณฑ์
ที่มิได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่สามารถจัดซื้อได้
ตามราคาท้องตลาด
 หรือในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
เปนไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 56,020,000 บาท
งบบุคลากร รวม 15,157,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,157,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,384,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ
กองสวัสดิการสังคมตําแหน่งต่างๆ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง 
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 114,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ดังนี้
1.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       จํานวน  42,600  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการกอง
สวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
 ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 

2.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
 (พ.ต.ส.) จํานวน   18,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะด้านการพยาบาล
ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ
 ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 
เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นของกองสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 

3.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.พ.)
จํานวน  54,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 46 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
และประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของกองสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
1.เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ     จํานวน  18,000  บาท 
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายของกองสวัสดิการ
สังคม สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 

2.เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพ     จํานวน  168,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะด้านการพยาบาล
 ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ตามหนังสือสํานักงาน
 ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของกองสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
 ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,744,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  ของกองสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
 ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 727,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคม
 สถานสงเคราะห์คนชราฯ 2 แห่ง 
เปนไปตาม
--พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
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งบดําเนินงาน รวม 20,862,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือวันหยุดราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป
เปนไปตาม
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   100,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  500,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  200,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.)
 จํานวน  300,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 4,056,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล/ค่าเก็บขยะ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล/
ค่าเก็บขยะและทําความสะอาด 
เช่น พรม ผ้าม่าน และอื่นๆ เปนต้น
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  50,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  10,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  25,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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2.ค่าบอกรับวารสาร/คู่มือ/หนังสือ จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสาร/เอกสาร
 จัดซื้อหนังสือคู่มือ บันทึกต่างๆ 
หนังสือพิมพ์และอื่นๆ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   4,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  50,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  15,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
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3.ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดทําใบอนุโมทนาบัตร
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
 สารคดี นิทรรศการ และจ้างอัดรูปภาพ
 กิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและอื่นๆ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  120,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   10,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  12,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 385/766
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4.ค่าจัดฌาปนกิจศพผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดฌาปนกิจศพ
ของผู้รับบริการฯ ที่ถึงแก่กรรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  10,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  3,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 386/766
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5.ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจ้างบุคคลภายนอก จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการสําหรับ
จ้างบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 
จ้างเหมาทําความสะอาด จ้างซักรีด
 จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ
การจ้างเหมาตกแต่งสวน 
การจ้างเหมาประกอบอาหาร การจ้างเหมาอื่นๆ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   100,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน  150,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 387/766
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6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่ราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
สถานที่ราชการ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการ
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

7.ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 104,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าที่ดินของสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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
 -ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000  บาท  (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน   4,200  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 388/766
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่น
 หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 
เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ประชุม เปนต้น
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เปนสําคัญแต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลัง
ที่กําหนดให้ส่วนราชการ
 เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

หน้า : 389/766
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-หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  25,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 390/766
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า 
หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
และขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 กองสวัสดิการสังคม 
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
จํานวน  50,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
จํานวน  5,000 บาท (เงินรายได้)
จํานวน  28,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)"

หน้า : 391/766
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02.โครงการวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง
เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคม
ภายนอกตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ 
ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุขใจ ภาคภูมิใจ
ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู
แก่ผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 268  ลําดับที่  5
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
 (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 392/766
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03.โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา
ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
ตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ
ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุขใจภาคภูมิใจ
ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
แสดงความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 269  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
  (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 393/766
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04.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่เคยปฏิบัติมาได้
ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก
ตามประเพณีนิยมในวันสําคัญต่างๆ 
ทําให้ผู้รับบริการเกิดความสุขใจ
ภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไป
ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับบริการ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯลฯ
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 269  ลําดับที่  7
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
(เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 394/766
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05.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 269  ลําดับที่  8
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
 (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 395/766
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06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าที่ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ตามสมควร  โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 270  ลําดับที่  9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
(เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 396/766

532



07.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์และภายนอก 
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจให้ช่วยเหลือตนเองได้ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการชะลอความพิการ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้รับบริการ
 โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์ จํานวน 1 ครั้งต่อปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า 271  ลําดับที่  10
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
 (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 397/766
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08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)
 ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์ 
 และบุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 เปนการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความ
สามารถในตําแหน่งต่างๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า  272   ลําดับที่  11
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 398/766
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09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง) ในการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานสงเคราะห์
บ้านธรรมปกรณ์และบุคลากร
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เปนการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้
เพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถ
ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ และอื่นๆ
เท่าที่จําเปน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า  277  ลําดับที่  18
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 399/766
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10.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณีจัดงานวัน
ลอยกระทง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมวันสําคัญและประเพณี
จัดงานวันลอยกระทง 
เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ฯ 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 273 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
(เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 400/766
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11.โครงการจัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า -ต้อนรับปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
 เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ
 ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
 โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป  เช่น ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า  273  ลําดับที่  13
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
  (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 401/766
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12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ
 ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล
 ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า  274   ลําดับที่  14
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
 (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 402/766
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13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขภาวะ
เพื่อผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป 
 เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 หน้า  275   ลําดับที่  16
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
 (เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 403/766
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14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ตามสมควร โดยมีค่าใช้จ่าย สรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  หน้า  276   ลําดับที่  17
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
(เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 404/766
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15.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ธรรมปกรณ์วัดม่วง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
เพื่อให้ผู้รับการบริการในสถานสงเคราะห์
และภายนอกได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจให้ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวัน 
เปนการชะลอความพิการ
ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้รับบริการ 
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ
จํานวน 1 ครั้งต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 หน้า  274   ลําดับที่  15
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม
-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  
(เงินรายได้ อบจ.)

หน้า : 405/766
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16.โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรม/สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่   กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 406/766
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17.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
และทักษะการผลิตและซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 266 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,210,250 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   890,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน   220,250  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 407/766
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ค่าวัสดุ รวม 14,177,950 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
 เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวนเงิน   70,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวนเงิน  80,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 408/766
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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
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   10,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  20,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 409/766
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,711,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน   995,200  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  516,100 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 410/766
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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.วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  20,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 411/766
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม
 น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
 น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
 น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  30,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   10,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  100,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 412/766
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด
 ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี และผ้าพันแผล
 เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  600,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  580,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 413/766
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วัสดุการเกษตร จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์
 (Sprinkler) จอบหมุน ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน  100,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน   20,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน  20,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 414/766
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 478,650 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ชุดเครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้าถุง ถุงเท้า
 รองเท้า และเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 
ตามสภาวะอากาศ สําหรับผู้รับบริการ
 เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   350,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 50,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน 78,650  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 415/766
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 370,000 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, 
Cartridge Tape)  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   200,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 70,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
 จํานวน 100,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 416/766
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วัสดุอื่น จํานวน 9,318,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารสําหรับ
ประกอบการเลี้ยงผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง
 เช่น ค่าอาหารสด ค่าเชื้อเพลิงค่า
ส่วนประกอบของอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับจัดเลี้ยง
ผู้รับบริการ จํานวน 3 มื้อ
อาหารว่าง 2 มื้อ รวมวันละ 80 บาทต่อคน 
เบิกจ่ายตามอัตราผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   1,000,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน   4,272,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 600,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน 3,446,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 417/766
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน/
ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   200,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
 จํานวน   400,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  100,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)  
จํานวน 260,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 418/766
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาในสํานักงาน
/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   50,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.) 
จํานวน   250,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน  20,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน 80,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 419/766
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์และค่าบริการ 
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
 ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   10,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน   50,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    10,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน   20,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 420/766
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน   5,000  บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน   15,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน    6,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน   12,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 421/766
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทรสาร)
 ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี
 ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เปนต้น
 และให้หมายความรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
เปนไปตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
จํานวน 3,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน 20,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
จํานวน 5,000 บาท (เงินรายได้ อบจ.)
จํานวน12,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หน้า : 422/766
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งบลงทุน รวม 20,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลางและวัดม่วง

จํานวน 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างบ้านพักสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
และวัดม่วง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด 
 เปนไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 278 ลําดับ
ที่ 19 ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม (สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง)

หน้า : 423/766
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 14,766,840 บาท

งบบุคลากร รวม 12,266,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,266,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8,393,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 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

หน้า : 424/766
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 213,900 บาท

1. ค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการช่าง ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ 
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ สํานัก
ช่าง
3. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบของข้าราชการ สํานัก
ช่าง
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 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด 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

หน้า : 425/766
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,266,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสํานักช่าง
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 224,340 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 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

หน้า : 426/766
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งบดําเนินงาน รวม 2,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ปลอดโรค
จากนกพิราบ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวด
ล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากนกพิราบ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 359 ลําดับ
ที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจาก
สุนัขจรจัด

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวด
ล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 360 ลําดับ
ที่ 10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 427/766
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,478,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,478,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,478,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,005,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงตําแหน่ง 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 ๆ
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามระเบียบที่กําหนดของสํานักช่าง
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

หน้า : 428/766
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,346,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสํานักช่าง
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 ๆ
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 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

หน้า : 429/766
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งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดโรงเรียนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเกิดโรงเรียนคาร์บอนต่ํา มี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
- จัดอบรม สนับสนุนองค์ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพให้แก่โรงเรียนต้นแบบฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ถังคัดแยกขยะ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียนจังหวัดสะอาด และ
อุปกรณ์สาธิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดนิทรรศการ เผยแพร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบ
ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เปนไปตาม
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 354 ลําดับ
ที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 430/766
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2. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้
ขยะ” มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และขนของเสียอันตรายไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 352 ลําดับ
ที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 431/766
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 6,237,340 บาท
งบบุคลากร รวม 5,437,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,437,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,591,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงตําแหน่ง 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 ๆ
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามระเบียบที่กําหนดของสํานักช่าง
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

หน้า : 432/766
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 445,680 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,302,360 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสํานักช่าง
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 ๆ
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 80,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 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

หน้า : 433/766
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งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา
และจัดการคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตาม โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําและจัดการคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย
- เพื่อจ่ายเปน ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากแหล่งน้ําทิ้ง
ชุมชน น้ําทิ้งจากอาคารสํานักงาน แหล่งน้ําผิวดิน หรือแหล่งน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
- เพื่อจ่ายเปน ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและน้ําทิ้ง ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้า 358 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 434/766
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 32,122,400 บาท

งบบุคลากร รวม 9,841,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,841,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,257,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการ
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 และกองสาธารณสุขตําแหน่งต่างๆ
 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 566,900 บาท
2.กองสาธารณสุข จํานวน 690,400 บาท

หน้า : 435/766
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

1.เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) 
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มท. 0809.5/ว01 ลงวันที่ 6
 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตําบล เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนดของข้าราชการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 436/766

572



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,535,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  
1.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 8,191,000 บาท
2.กองสาธารณสุข จํานวน 344,700 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข
เปนไปตาม
-.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
-.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 22,281,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,281,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าจ้างจัดทําเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เปน เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563                     
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2556  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ หน้าที่ 555 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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02.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูแกนนําในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทําคู่
มือ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 

03.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบ
มื้อ ค่าอาหารครบมื้อ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายไวนิล
โครงการ ค่าจ้างทําคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้าที่ 283 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข 
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04.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26
 มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าบูธ
นิทรรศการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทําความสะอาด ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตาม
-.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-.ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 285 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสาธารณสุข

05.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการ
ฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า 287  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม
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06.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูง
อายุ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า 288  ลําดับที่  7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

07.โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
หน้า 311  ลําดับที่  10
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม
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08.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึก
อบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  109  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

09.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึก
อบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า 109  ลําดับที่  7
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 442/766

578



10.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จํา
เปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ   
หน้า 110 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

11.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม       จํานวน
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้า  308  ลําดับที่  7
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 443/766
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12.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว
ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  13   ลําดับที่  12
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

13.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุอําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
หน้า  286   ลําดับที่  5
ตั้งงบประมาณไว้ที่  กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 444/766
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14.โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ อปท. และภาคเอกชน เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์/ส่งเสริม/สนับ
สนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน และให้ความร่วมมือกับส่วนราช
การ อปท. และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ สิ่ง
แวดล้อม มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 362 ลําดับ
ที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

15.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
หน้า 361 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 445/766
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16.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึก
อบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
หน้า 313  ลําดับที่  12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

17.โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2  พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า  123   ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 446/766
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18.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพนวด จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพนวด
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ   
หน้า 136  ลําดับที่  4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

19.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้าน
เกษตรผสมผสานแนวใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  7  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 447/766
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21.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน อําเภอจักราช

จํานวน 1,761,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อําเภอจักราช โดยมี
ค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  9  ลําดับที่  9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

22.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ อําเภอบ้านเหลื่อม

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ อําเภอบ้านเหลื่อม โดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  5  ลําดับที่  3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 448/766
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23.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  6  ลําดับที่  4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

24.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติของชุมชน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดําริ    
หน้า  6  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 449/766
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 6,300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ 
อุปกรณ์ค่าใช้จ่าย ในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า  18   ลําดับที่  2   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 450/766
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02.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประกวดวง
ดนตรีลูกทุ่งไทย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่
จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า  129  ลําดับที่   6  
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 451/766
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 24,990,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,140,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,140,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,920,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของข้าราชการสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงิน
ปรับปรุงตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ ข้าราชการ
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 452/766
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ข้าราชการสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหน่งผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกําหนด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
 และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 453/766

589



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 454/766
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งบดําเนินงาน รวม 22,850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,850,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวด หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัด
งาน
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 289 ลําดับที่ 1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 455/766
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02.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัย
ชนะท่านท้าวสุรนารี  อําเภอแก้งสนามนาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
ประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอําเภอ
แก้งสนามนาง 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้
จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 290 ลําดับที่ 2 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 456/766
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03.โครงการประเพณีกินเข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณี กิน
เข่าค่ํา
ของดีเมืองสูงเนิน โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือการ
แข่งขัน 
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 291 ลําดับที่ 3 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 457/766
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04.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัว
ใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ 
อุปกรณ์ค่าใช้จ่าย ในการประกวด หรือการแข่งขัน ค่าจัด
นิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่
จําเปนในการจัดงาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 292 ลําดับที่ 4 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 458/766
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05.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดี อําเภอประทาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอําเภอประทาย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขปเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ใน
การประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัด
งาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 293 ลําดับที่ 5 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 459/766
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06.โครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.
เทพารักษ์      
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อ. เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการประกวด หรือการแข่งขัน
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เท่าที่จําเปนในการจัดงาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
หน้า 294 ลําดับที่ 6 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 460/766
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07.โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อําเภอขามสะแก
แสง
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานบวง
สรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวด  หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัด
งาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 295 ลําดับที่ 7 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 461/766
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08.โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช โดยมีค่าใช้จ่ายสรุป
พอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่าย ในการประกวดหรือการแข่งขันค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  หน้า 296 ลําดับที่ 8 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 462/766

598



09.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมาโดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   เท่า
ที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 124  ลําดับที่  1    
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 463/766
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10. โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอบ้าน
เหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่
จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า  125  ลําดับที่  2    
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 464/766
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11.โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์ งานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้
จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า  130   ลําดับที่  7 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 465/766
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12.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวด  หรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัด
งาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า  126  ลําดับที่ 3   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 466/766
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13.โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามส่งเสริม สนับสนุน สืบ
ทอด อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ
. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า  127  ลําดับที่  4   
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า : 467/766
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14.โครงการฝึกอบรมรําโทนการละเล่นพื้นบ้านโคราช จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมรําโทน การละเล่นพื้นบ้าน
โคราช โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
 เปนไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้า 128 ลําดับที่  5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 8,934,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,934,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,934,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,849,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลังสามปี และถือจ่ายตามคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 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 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,042,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 470/766
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งบดําเนินงาน รวม 6,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

01.โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบ
สื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า  142  ลําดับที่  2
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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02.โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า  144  ลําดับที่  4   
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 472/766
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03.โครงการนักเล่าเรื่องท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน โครงการนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า  143  ลําดับที่  3 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 473/766
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04.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ เส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (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
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า  141  ลําดับที่  1    
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 474/766
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05.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
เทศกาลเที่ยวพิมาย โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างเหมาจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 314
 ลําดับที่  1 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

06.โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
วันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 318
  ลําดับที่  5 
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 475/766
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07.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” โดยมีค่าใช้จ่าย
สรุปพอสังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 320 
 ลําดับที่  7
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

08.โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศิลปะและ
อาหารโคราช (Art and food KORAT) โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 319
  ลําดับที่  6
ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้า : 476/766
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 183,442,480 บาท

งบบุคลากร รวม 18,190,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,190,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,972,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่ง  
ตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 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 ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 255,900 บาท

1. ค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการช่าง ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ 
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  สํานัก
ช่าง
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

หน้า : 477/766
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนด ของสํานัก
ช่าง
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,646,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 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 249,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 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

หน้า : 478/766
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งบดําเนินงาน รวม 130,600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของสํานักช่าง ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ ฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าใช้สอย รวม 101,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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 หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 479/766

615



ค่าจ้างเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างเหมาสํารวจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน เช่น ค่าจ้างนายช่างสํารวจหัวหน้า ค่าจ้างช่างสํารวจ ค่าจ้างผู้
ช่วย นายช่างสํารวจ ค่าจ้างคนงาน และค่าจ้างเหมารถ
 เปนไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่ม
เติม เล่มที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 158 ลําดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 8,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดที่ทําการ จ้างซัก
รีด จ้างเหมาขนย้ายสิ่งของต่างๆ การจ้าง เก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล การกําจัดปลวก ตัดหญ้า ถางป่า  การจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 เปนไปตาม 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 480/766
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ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายแบบแปลนก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
รายการและเอกสารประกอบแบบแปลน 
เปนไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างสํารวจจัดเก็บข้อมูลพร้อมนําข้อมูลมาปรับแก้
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เปนข้อมูล
ปัจจุบัน (Update Data) ในรูปแบบแผนที่ ตารางข้อมูล แผน
ภูมิ แผนภาพ และอื่นๆ
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 364
 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 481/766
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โครงการจัดทําหมุด ค่าพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างจัดทําหมุดค่าพิกัดถาวรและป้ายแสดงราย
ละเอียด ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
เปนไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 156 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการจ้างออกแบบสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค

จํานวน 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้าง เพื่อจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) ตามกฎ
กระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
เปนไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง หน้า 45
 ลําดับที่ 7
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 482/766
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสํารวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขปเช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง หน้า 157 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมว่าด้วยขั้นตอน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างวางผังเมืองรวมหรือปรับปรุงผังเมืองรวม ว่า
ด้วยขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ) 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 367
 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 483/766
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โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ภัยพิบัติและมาตรการการ
แก้ไขปัญหา ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ภัยพิบัติ และ
มาตราการการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านงาน
โครงสร้างพื้นฐาน งานการวาง/จัดทําผังเมือง ในจังหวัด
นครราชสีมา ตามอํานาจหน้าที่เพื่อรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและ
การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน ครอบคลุม
พื้นที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 371
 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,100,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของสํานักช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่า
ห้องประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน เปนต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้
ตกแต่งสถานที่ประชุม เปนต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจํา
เปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน
สําคัญ แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วน
ราชการ
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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 สํานักช่าง
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่/จัดกิจกรรม อันเกิดจากงานรัฐ
พิธี พิธีการทางศาสนา/การเตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยว
เนื่องกับ  การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ์
เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมอันเกิดจาก
งานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณีต่างๆ ที่ทาง
ราชการกําหนด และการเตรียมการระหว่าง รับเสด็จหรือเกี่ยว
เนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด หรือนโยบายเร่งด่วนของท้องถิ่นที่
สามารถดําเนินการเองได้หรือมิอาจดําเนินการได้เอง เช่น การจ้าง
ทําของ การเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เปนต้น
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง สํานักช่าง
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ด้านช่าง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านช่าง มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
เมือง หน้า  44  ลําดับที่  5
            ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ด้านผัง
เมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา และ
รองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านผังเมือง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติการศึกษาดูงานด้านผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและรองรับภารกิจ การถ่ายโอนงานด้าน
ผังเมือง    มีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 368
 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 52,000,000 บาท

1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน      
เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุด เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.งานซ่อมบํารุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้อง
ถิ่น)  เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบํารุงทาง ของ อบจ.ถนน
ถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสิ่งก่อสร้าง ส่วนควบในสาย
ทาง รวมทั้งถนน สายทาง สะพานและท่อเหลี่ยมที่ได้รับมอบ
หมาย ให้ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา เพื่อการเสด็จ
ประกอบ พระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
หรือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การซ่อมปะ
ผิวจราจร การเสริมผิวจราจร การซ่อมเสริมความแข็งแรงของ
โครงสร้างทาง การบูรณะซ่อมสร้างทาง การซ่อมที่เกิดจากภัย
พิบัติฉุกเฉิน ฯลฯ
3.ค่าซ่อมบํารุงงานความปลอดภัยทางถนน และติดตั้งป้ายชื่อสาย
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ทาง เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงงานความปลอดภัย
ทางถนน และติดตั้งป้ายชื่อสายทางในความรับผิดชอบของ อบจ
. เช่น ติดตั้งหรือซ่อมแซมป้ายสายทาง,หลักนําโค้ง,หลัก
กิโลเมตร,งานตีเส้นจราจร เครื่องหมายสัญญาณและอื่น ๆ รวมทั้ง
งานทางที่เกี่ยวกับการอํานวยความปลอดภัยทางถนน
เช่น งานถางป่า ตัดหญ้า เปนต้น
4.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ   เพื่อจ่าย
เปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถยนต์ทุกประเภท เครื่องจักรกล
ขนาดต่าง ๆ และรถตัดหญ้าของส่วนกลาง/อําเภอ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพของการใช้งานตามปกติ
5.ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน/อาคารบ้าน
พัก เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน/อาคารปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด/อาคารบ้าน
พัก/อาคารบ้านพักศูนย์ประสานงานประจําอําเภอ ฯ /อาคารบ้าน
พักโรงเรียนในสังกัด และอาคารต่าง ๆ ที่เปนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254  ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 256

ค่าวัสดุ รวม 28,800,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า 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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

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
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 9,000,000 บาท

1.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทหินต่าง ๆ    
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทาง ประเภทหินคลุก หินฝุ่น หิน
เกล็ดหินเบอร์ขนาดต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับงานบูรณะ งานซ่อมบํารุง
รักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมารวมทั้งทางและถนนต่าง ๆ ที่มอบหมายให้ทําการ
ซ่อมบูรณะหรือซ่อมบํารุงรักษา
2.วัสดุบํารุงรักษาทางประเภทงานยางแอสฟัลท์ติก   
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุบํารุงทางประเภทยางแอสฟัลท์ติกชนิด
ต่าง ๆ รวมทั้งยางแอสฟัลท์ที่มีการปรับคุณภาพหรือ
คุณลักษณะ เช่น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พาราแอสฟัลท์ ฯลฯ ที่ใช้สําหรับงานบูรณะ งานปรับ
ปรุง งานซ่อมบํารุงรักษาทางผิวจราจรลาดยางที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทางและ
ถนนต่าง ๆ ที่มอบหมายให้ทําการซ่อมบูรณะหรือปรับปรุงหรือ
ซ่อมบํารุงรักษา
3.วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล 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 กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 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 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง 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 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 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 ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย
ชุดฝึกโขนละคร 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 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ดังนี้
1.วัสดุงานเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย        
    1. วัสดุคงทน เช่น หัวเชื่อมแก๊ส สายแก๊ส ฯลฯ
    2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อม แว่นตา กระดาษทราย ฯลฯ
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2.วัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ
  เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่งานราชพิธี รัฐ
พิธี พิธีการทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ ที่ทางราชการกําหนด และ
การเตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์และ
โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ นโยบายสําคัญ
ของ รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด ดังนี้
    1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่ม
เงิน-พุ่มทอง ฯลฯ                                
3.วัสดุงานช่างเครื่องกล       
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานช่างเครื่องกล ดังนี้
    1. วัสดุคงทน เช่น ประแจปากตาย ชุดตะไบ ประแจบล็อกหก
เหลี่ยม ฯลฯ
4.วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย       
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย ดังนี้
    1. วัสดุคงทน เช่น หมวกนิรภัย กรวย รองเท้า ฯลฯ
    2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง เทปกั้น
เขต ขาว/แดง ฯลฯ
5.วัสดุเครื่องมือภาคสนาม       
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องมือภาคสนาม ดังนี้
    1. วัสดุคงทน เช่น ชุดไขควง ชุดคีม ชุดเหล็กส่ง เหล็กนํา
ศูนย์ ฯลฯ
6.วัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล      
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อบาดาล ดังนี้
    1. วัสดุคงทน เช่น Submersible Pump 1 hp ท่อ PVC
ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อองศา ฯลฯ
    2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันเกลียว เทปพันสาย
ไฟ เทปละลาย ตะปูเกลียว เชือกมะนิลา สายไฟ กาวทาท่อ ฯลฯ
7. วัสดุประเภทงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุและ
คุณภาพงาน 
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุที่อยู่ในงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ ที่
เกี่ยวข้องในงานทดสอบ เช่น ทรายทดสอบ ฯลฯ
เปนไปตาม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน รวม 34,651,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,651,980 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วางแขน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทํางานหลังสวิงค์มีที่วาง
แขน  จํานวน 40 ตัวๆละ 3,900 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง ๆละ 14,000 บาท
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อ
นาที

จํานวน 180,000 บาท
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เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที             จํานวน 1
 เครื่องๆละ 180,000 บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
ล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 24,000 บีที
ยู

จํานวน 227,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ  แบบติด
ผนัง ระบบ inverter ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน  6 ตัวๆละ 37,900 บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 36,000 บีที
ยู

จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ  แบบติด
ผนัง ระบบ inverter ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน  2 ตัวๆละ 58,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ตู้บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 53,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ตู้บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 11 หลังๆละ 4,900 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ๆละ 4,900
 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 85,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 15 ตู้ๆ
ละ 5,700 บาท
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ โต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต จํานวน 35 ตัวๆ
ละ 5,000 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 75x180
 เซนติเมตร จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท    
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ผ้าใบเต้นท์สีขาว ขนาด 5x12 เมตร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ผ้าใบเต็นท์สีขาว ขนาด 5x12
 เมตร จํานวน 20 หลัง ๆ ละ 15,000 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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โพเดี่ยม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ แท่นยืนบรรยาย (Podium)  จํานวน 2 ตัวๆ
ละ10,000 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จํานวน 22,125,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จํานวน 3
 คันๆละ 7,375,000 บาท 
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนหน้า-หลัง น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 10 
ตัน

จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนหน้า-หลัง น้ําหนัก
ใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน 
จํานวน 1 คันๆละ 4,500,000.-บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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รถบดอัดถนนชนิดล้อยาง 9 ล้อ น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ รถบดอัดถนนชนิดล้อยาง 9 ล้อ น้ําหนักใช้
งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน 
จํานวน 1 คันๆละ 4,200,000.-บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 24 แชลแนล จํานวน 86,680 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 24 แช
ลแนล 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 86,680 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ 
จํานวน 30 เครื่องๆละ 12,000 บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิก
เซล

จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด ไม่น้อยกว่า 30  ล้านพิกเซล 
จํานวน 2 ชุดๆละ 79,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ชุดไมค์โครโฟนไร้สายคาดศีรษะ จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ชุดไมค์โครโฟนไร้สายคาดศีรษะ จํานวน 2
 ตัวๆละ 47,000 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ชุดไมค์โครโฟนไร้สายหนีบปกเสื้อ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ชุดไมค์โครโฟนไร้สายหนีบปก
เสื้อ จํานวน 2 ตัวๆละ 35,000 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ตู้ลําโพง แบบติดผนัง 8x4.5 นิ้ว  ขนาด 240 วัตต์ จํานวน 236,940 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ตู้ลําโพง แบบติดผนัง 8x4.5
 นิ้ว  ขนาด 240 วัตต์ 
จํานวน 6 ตู้ๆละ 39,490 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ แบบสะพาย จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ แบบ
สะพาย 
จํานวน 5 เครื่องๆละ 9,500 บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4
 นิ้ว  จํานวน 4 เครื่องๆละ 3,500 บาท   
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เครื่องเป่าลม 600 วัตต์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เครื่องเป่าลม 600 วัตต์  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 3,500 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

รอกไฟฟ้าขนาด  1 ตัน  380 V จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ รอกไฟฟ้าขนาด  1 ตัน 380 V. จํานวน 2
 ตัว ๆ ละ 59,000 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ลิฟท์ยกรถ ขนาด 3 ตัน จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ลิฟท์ยกรถ ขนาด 3 ตัน จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 210,000 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เลื่อยฉลุไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,760 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เลื่อยฉลุไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆละ 9,760
 บาท 
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 7 นิ้ว จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 7
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,500 บาท
เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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สว่านไฟฟ้า จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ สว่านไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,000
 บาท
 เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อ
ได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ครุภัณฑ์สํารวจ

ไม้วัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 4 เมตร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ไม้วัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียม
แบบชัก ยาว 4 เมตร 
จํานวน 6 อันๆละ 2,000 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ไม้วัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ไม้วัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียม
แบบชัก ยาว 5 เมตร 
จํานวน 4 อันๆละ 2,500 บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 504/766

640



อุปกรณ์ประกอบเครื่องอากาศยานไร้คนขับ แบบ RTK (Drone 
สํารวจ)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบเครื่องอากาศยานไร้คน
ขับ แบบ RTK (Drone สํารวจ)  
จํานวน 1 ชุดๆละ 500,000  บาท เปนครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

งานก่อสร้าง รวม 399,910,800 บาท
งบบุคลากร รวม 36,904,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 36,904,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,842,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุง
ตําแหน่งตั้งจ่ายตามกรอบอัตรากําลัง 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
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 241,000 บาท

1. ค่าตอบแทนเปนรายเดือนของข้าราชการ   
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการสํานักการช่าง ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน เปนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ 
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ สํานัก
ช่าง
3. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  
เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบของข้าราชการ สํานัก
ช่าง
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

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามที่ระเบียบกําหนด ของสํานัก
ช่าง
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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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,244,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 19,810,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 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 1,700,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 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
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งบลงทุน รวม 363,006,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 363,006,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

001.โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (แห่งใหม่)

จํานวน 20,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่)  ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบหนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 370 ลําดับที่ 5 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 508/766

644



002.โครงการถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบลแก้งสนามนาง สาย
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ถึงฝายพระ เชื่อม ตําบลโนน
สําราญ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 7 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,905 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 และ
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม   ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 28 ลําดับที่ 17 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 509/766

645



003.โครงการถนนจากบ้านนายสําราญ อิติบุตรา - ลําห้วยขี้หนู 
ตําบลแก้งสนามนาง เชื่อมบ้านหนองขามน้อย ตําบลบึงพะไล อําเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250
 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 23 ลําดับที่ 3 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 510/766

646



004.โครงการถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ 7 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขต
ติดต่อบ้านหนองเต่า ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 375
 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 351
 ลูกบาศก์เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 33 ลําดับที่ 28 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 511/766

647



005.โครงการถนนจากนานางแสง สงนอก บ้านกอก หมู่ที่ 9 ตําบล
โนนสําราญ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้าน
โนนทองหลาง ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล
. ไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 42 ลําดับที่ 53 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 512/766

648



006.โครงการถนนสายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลสีสุก อําเภอแก้ง
สนามนาง เชื่อม บ้านหนองกุงน้อย ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 142 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 710 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 47 ลําดับที่ 67 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 513/766

649



007.โครงการถนน สายสี่แยกบ้านจ่าเฒ่า บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (เขต 
อบต.ขามทะเลสอ) เชื่อมเขตเทศบาลตําบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 2 
บ้านหนองคู ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 50 ลําดับที่ 75 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

008.โครงการถนน สายหนองม่วง-นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองม่วง ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมบ้านกุดหัว
ช้าง ตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
 กว้าง 6 เมตร ยาว 306 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 50 ลําดับที่ 77 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 514/766

650



009.โครงการถนน สายบ้านโคกแขวนใหม่ (หน้าวัดโคกแขวน) หมู่ที่ 
2 – บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม บ้านพลกรัง ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.10 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 52 ลําดับที่ 82
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

010.โครงการถนน สายบ้านหนองหัวแหวน ตําบลพันดุง เชื่อม บ้าน
หนองกก ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 843 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 53 ลําดับที่ 58
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 515/766

651



011.โครงการถนนสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตําบลพะงาด เชื่อม
ต่อสายทางคุ้มป่าลวก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 61 ลําดับที่ 104 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 516/766

652



012.โครงการถนนสายโคกเดิ่นบ้านสะแกแสง หมู่ 2 ตําบลพะงาด 
เชื่อมต่อบ้านโนนแจง หมู่ 12 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 61 ลําดับที่ 106 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 517/766

653



013.โครงการถนนสายโนนข้าวตาก ตําบลเมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง - ดอนน้อย ตําบลดอนใหญ่ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 64 ลําดับที่ 113 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 518/766

654



014.โครงการถนนซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 
ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง-บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ตําบล
หนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 65 ลําดับที่ 117 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 519/766

655



015.โครงการถนนสายบ้านหนองมะค่าหมู่ที่ 13 ตําบลขามสะแกแสง 
เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง (เยื้อง
ตลาดวัวรีสอร์ท) อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 71 ลําดับที่ 133 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 520/766

656



016.โครงการถนนสายบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลโนนเต็ง ไป
บ้านห้วยทราย เชื่อมตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,670 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 82 ลําดับที่ 158
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 521/766

657



017.โครงการถนนสาย หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง ตําบลคูขาด อําเภอคง 
เชื่อมบ้านไร่ ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 73 ลําดับที่ 139
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

018.โครงการถนนสายบ้านบุสนวนใน หมู่ที่ 1 ตําบลตาจั่น เชื่อม
บ้านโกรกพัฒนา ตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก/ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 266 เมตร
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 75 ลําดับที่ 143
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 522/766

658



019.ครงการถนนสายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านโนนข้าวตาก 
ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 74 ลําดับที่ 140
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 523/766

659



020.โครงการถนนสายทางเกวียนเก่า บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 
ตําบลเมืองคง เชื่อมบ้านหมัน ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 84 ลําดับที่ 164
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 524/766
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021.โครงการถนนสายบ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8  ตําบลหินดาด อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตําบลเสา
เดียว อําเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 459 ลําดับที่ 1206
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

022.โครงการถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะนาว 
เชื่อมตําบลโนนเต็ง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 284 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 85 ลําดับที่ 169
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 525/766
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023.โครงการถนนบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 9 เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลครบุรี ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 
ตําบลสําโรง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 89 ลําดับที่ 179
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 526/766
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024.โครงการถนนสายพัฒนาการ บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ 3 เขต
เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อมบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 เขตเทศ
บาลตําบลครบุรีใต้ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,210,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิว
ทาง AsphaLtic Concrete (Over lay)ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 7,580 ตารางเมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 113 ลําดับที่ 244
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 527/766
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025.โครงการถนนเส้นกลางบ้านบุมะค่าหมู่ที่ 1 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อมต่อ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,199,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 347 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,735 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 117 ลําดับที่ 254
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 528/766
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026.โครงการถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี เชื่อมต่อ บ้านสระมะค่าหมู่ที่ 2 ตําบลหนองไม้ไผ่ 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 624 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 561.60
 ลูกบาศก์เมตร 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 117 ลําดับที่ 253 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 529/766
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027.โครงการถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8) ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ 6 
ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร (side slope 1:1)
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 94 ลําดับที่ 194
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 530/766
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028.โครงการถนนบ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 (สายทางกลางหมู่
บ้าน-ซับสะเดา) ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ 6 
(เขาประดู่) ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร (side slope 1:1)
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 95 ลําดับที่ 197
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 531/766

667



029.โครงการถนนสายทางบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลโคกกระชาย 
เชื่อมต่อตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,880 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,520 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 121 ลําดับที่ 265
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

030.โครงการถนนบ้านบุหว้า หมู่ที่ 8 (ซอยนายประยูร) ตําบลสระ
ว่านพระยา เชื่อมต่อบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 105 ลําดับที่ 224 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 532/766
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031.โครงการถนนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9 (สี่แยกบ้านนางบุญ
มี แก่นลา) ตําบลสระว่านพระยา อําเภอครบุรี เชื่อมต่อบ้านซับลังกา 
หมู่ที่ 9 ตําบลสุขไพบูลย์
 อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 624 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 106 ลําดับที่ 228 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 533/766
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032.โครงการถนนบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ตําบลตะแบกบาน อําเภอ
ครบุรี เชื่อมบ้านซับระวิง หมู่ที่ 2, บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ 5 ตําบล
ลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 791 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,350.5 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรัง 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 90 ลําดับที่ 183
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง 

หน้า : 534/766
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033.โครงการถนนสายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตําบลจักราช อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
 ยาว 585 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 127 ลําดับที่ 282
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 535/766
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034.โครงการถนนสายสระจั่น - หน้าวัดบ้านกันผม ตําบลพระพุทธ
เชื่อมตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,840,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 439 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,634 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 133 ลําดับที่ 301
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 536/766
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035.โครงการถนนสายบ้านอาจารย์จันทร์แรม บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 
8 ตําบลท่าช้าง เชื่อมบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 4 ตําบลพระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 133 ลําดับที่ 300
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 537/766
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036.โครงการถนนสายบ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตําบลหนองยาง เชื่อมบ้าน
โนนเลียบ หมู่ที่ 2 ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 7 เมตร 
ยาว 327 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 137 ลําดับที่ 311
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 538/766
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037.โครงการถนนสายบ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตําบลโนนตูม 
เชื่อมบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 138 ลําดับที่ 315
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 539/766
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038.โครงการถนนสายบ้านยาง หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพวง (สายบ้านนาย
บ่อ - บ้านแท่น ตําบลประสุข) อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
(พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 138 ลําดับที่ 314
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 540/766
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039.โครงการถนนบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตําบลโนนรัง – บ้านโนน
ซาด ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
3,125 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 143 ลําดับที่ 329
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

040.โครงการถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตําบลโนนยอ – บ้านใหม่
ปฏิรูป หมู่ที่ 13 ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,979,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 139 ลําดับที่ 317
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 541/766

677



041.โครงการถนนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 ตําบลพลับพลา เชื่อม
บ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 7 ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา (นม.ถ.59-063)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 422 เมตร ลงดินถมหนา 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 149 ลําดับที่ 347 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 542/766

678



042.โครงการถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 สายคันคลองจมูก
ฉีก (จากสะพานคลองกระทุ่ม ถึงฝายยางบ้านหนองกก) ตําบลท่าจะ
หลุง เชื่อมบ้านด่านเกวียน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,002 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร 
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 149 ลําดับที่ 349 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 543/766

679



043.โครงการถนนบ้านใหม่นานิยม หมู่ที่ 7 (สายไปบ้านหนองบัว
โคก จากที่ดินนายสมศักดิ์ รัตนรักษ์) ตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย 
เชื่อม บ้านหนองบัวโคก ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 772 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร 
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 150 ลําดับที่ 350 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง 

หน้า : 544/766

680



044.โครงการถนนสายหนองเพชร บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตําบลละลม
ใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย เชื่อม บ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตําบลแหลม
ทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 147 ลําดับที่ 342 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง 

หน้า : 545/766

681



045.โครงการถนนแยก กม.12 บ้านตูม หมู่ที่ 5 ถึงแยกเขื่อนยาง 
ตําบลด่านเกวียน เชื่อมต่อ บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ตําบลท่าจะหลุง 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5
 เมตร ยาว 908 เมตร หนา 0.05 เมตร
 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 151 ลําดับที่ 352 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 546/766

682



046.โครงการถนนจากหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 ตําบลด่านเกวียน 
(เขตพื้นที่ ทต.ด่านเกวียน) เชื่อมต่อกับหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 และ
หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตําบลด่านเกวียน (เขตพื้นที่ อบต.ด่าน
เกวียน) อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างโดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 152 ลําดับที่ 354 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 547/766

683



047.โครงการถนนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตําบลพันชนะ ถึง บ้าน
ใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
 กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ยาว 660.00
 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า
 4,260.00 ตารางเมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 169 ลําดับที่ 405
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 548/766

684



048.โครงการถนนบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตําบลด่านขุน
ทด เชื่อม บ้านบุ่งระกํา หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัวละคร อําเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
 ยาว 330 เมตร   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 160 ลําดับที่ 379
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 549/766

685



049.โครงการถนนบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเก่า ถึงบ้านกุดม่วง 
หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 800
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 167 ลําดับที่ 400
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

050.โครงการถนนบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบ้านศิลาร่วม ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
 ยาว 660 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 158 ลําดับที่ 373
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 550/766

686



051.โครงการถนนสายแยกบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
สะแก ตําบลหนองไทร เชื่อมบ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแปรง 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 995 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 413
 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 162 ลําดับที่ 385
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 551/766
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052.โครงการถนนบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 ตําบลหนองไทร 
เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 164  ลําดับที่ 390
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 552/766
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053.โครงการถนนบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านครูนิพนธ์) 
ตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอด่านขุนทด เชื่อม บ้านเมืองเก่า (สาย
นานายบุญส่ง) หมู่ที่ 12 ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
 ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 170 ลําดับที่ 408
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 553/766
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054.โครงการถนนบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแปรง อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 1,060,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแคฟซีล (Cape Seal)
 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร (เงื่อนไขเปนไปตาม พรบ.อบจ
. พ.ศ.2540 มาตรา 46)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 179 ลําดับที่ 423
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

055.โครงการถนนบ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแปรง 
เชื่อมกับ ตําบลหนองไทร อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,690,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 434 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
บดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 176 ลําดับที่ 425
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 554/766
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056.โครงการถนน สายบ้านมาบพลวง หมู่ 9 ตําบลวังยายทอง - 
เกาะแหลม หมู่ 3 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร
 ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 188 ลําดับที่ 461
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 555/766
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057.โครงการถนน สายหนองประดู่ 2 บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ตําบลสํานักตะคร้อ เชื่อม บ้านโนนแหน ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
 ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 379 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัดตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 182 ลําดับที่ 441 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 556/766
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058.โครงการถนน สายโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตําบล
สํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านโนนสง่า ตําบลพันชนะ 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 379 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัด ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 182 ลําดับที่ 443 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 557/766

693



059.โครงการถนน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ เชื่อม บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
 ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 379 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยปรับแต่งพร้อมบดอัดตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 186 ลําดับที่ 453 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 558/766
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060.โครงการถนนสายบ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ์ - เชื่อม เขตติดต่อบ้านศิลาร่วม ตําบลห้วยบง 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.05
 เมตร ยาว 220 เมตร 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 178 ลําดับที่ 431 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 559/766
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061.โครงการถนน สายตําบลบึงปรือ บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 ถึง 
ตําบลหนองแวง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 8 เมตร ยาว 190
 เมตร 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 178 ลําดับ
ที่ 429 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 560/766
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062.โครงการถนน จากบ้านเทพประทานพร ตําบลหนองแวง - เชื่อม
เขตติดต่อบ้านทํานบเทวดา ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ก่อสร้างถนน
ดิน กว้าง 6 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร ถนนหิน
คลุก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร วาง
ท่อ ? 1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 180
  ลําดับที่ 436 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 561/766
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063.โครงการ ถนนจากบล็อกคอนเวิร์ส (ต่อของเดิม) บ้านหัวตลาด 
หมู่ที่ 4 ตําบลสําพะเนียง ไปโนนสะเดา เชื่อมต่อบ้านระหันค่าย 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 213 ลําดับ
ที่ 533
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

064.โครงการ ถนนสายวัดป่าฐานิโยพุทธาราม บ้านดอนตัดเรือ 
ตําบลโนนแดง เชื่อมบ้านดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 166 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.ม
. กําหนด   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 210 ลําดับที่ 524
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 562/766
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065.โครงการ ถนนสายบ้านหนองตาโล ตําบลโนนแดง เชื่อมบ้านนา
ดี ตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 385 เมตร 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 212 ลําดับ
ที่ 530
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 563/766
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066.โครงการ ถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตําบลโนนตา
เถร อําเภอโนนแดง เชื่อมตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 493 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,465 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 208 ลําดับ
ที่ 520
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 564/766
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067.โครงการ ถนนโคกหนองกรวด บ้านสําโรงใต้ หมู่ที่ 10 ตําบลวัง
หิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,645 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 190 ลําดับ
ที่ 466
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 565/766
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068.โครงการ ถนนบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง เชื่อมบ้านสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 830 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 190 ลําดับ
ที่ 465
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 566/766
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069.โครงการ ถนนจากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขต
เทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
แดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,075 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 199 ลําดับ
ที่ 491
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 567/766

703



070.โครงการ ถนนบ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตําบลวังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อมบ้านมะค่าตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 830 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด   เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 189 ลําดับที่ 463
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 568/766
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071.โครงการ ถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10 ตําบลบัลลังก์ อําเภอ
โนนไทย - แยกถนนทางหลวง นม.4008 ตําบลสระพระ อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 485,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780
 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 230 ลําดับ
ที่ 577
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

072.โครงการ ถนนสายทางบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลสายออ - 
ตําบลค้างพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 232 ลําดับที่ 583
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 569/766
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073.โครงการ ถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิมบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนไทย - บ้านหนองตาล ตําบลค้างพลู อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,992,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.ม. กําหนด   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 234 ลําดับที่ 589
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 570/766
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074.โครงการ ถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลสําโรง - 
บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตําบลค้างพลู อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 231 ลําดับที่ 581
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 571/766
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075.โครงการ ถนนบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 16 ตําบลกําปัง ถึงเขตบ้าน
หลักร้อย ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัด
แน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 760 
ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 231 ลําดับที่ 580
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 572/766
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076.โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ 12 ตําบลขามเฒ่า อําเภอ
โนนสูง จากบ้านนางสาวรุ่ง จงเพ็งกลาง เชื่อมบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 
ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 218 ลําดับที่ 547 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 573/766
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077.โครงการถนนสายจากบ้านโนนสําโรง หมู่ที่ 8 ตําบลขามเฒ่า 
อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 220 ลําดับที่ 552 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 574/766
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078.โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตําบลขามเฒ่า 
อําเภอโนนสูง จากบ้านหนองพลอง เชื่อมบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ตําบล
ขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด   
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 219 ลําดับที่ 549 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 575/766

711



079.โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตําบลขามเฒ่า 
อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 220 ลําดับที่ 553 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 576/766
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080.โครงการถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 (เลียบลําห้วยใหญ่) 
ตําบลขามเฒ่า อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 220 ลําดับที่ 554 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 577/766
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081.โครงการถนนสายเลียบคลองลึก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตําบล
โบสถ์ - เชื่อมทางแยกไปบ้านกล้วย ตําบลดงใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 
928 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 328 ลําดับที่ 859
  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 578/766

714



082.โครงการถนนสายแยกทางหลวง 4006 ไปหนองแร้งเฒ่า บ้านบุ
สามัคคี หมู่ที่ 9 ตําบลโบสถ์ เชื่อมบ้านสองคอน ตําบลท่าลาด อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 
840 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 328 ลําดับที่ 860
  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 579/766
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083.โครงการถนนสายบ้านไพ หมู่ที่ 2 ตําบลขามเฒ่า จากบ้านไพคุ้ม
โนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 219 ลําดับที่ 550
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 580/766
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084.โครงการถนนสายแยกหนองสมอ ถึงเขตเทศบาลตําบลใหม่ 
บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 7 ตําบลดอนหวาย เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 
ตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 346 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,730
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 223 ลําดับที่ 559 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 581/766
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085.โครงการถนนสายโรงฆ่าสัตว์จิตกร (จากถนน คสล. เดิม ถึงเขต
เทศบาลตําบลใหม่) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 2 ตําบลดอนหวาย เชื่อม 
บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 ตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
928 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 221 ลําดับที่ 555 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 582/766
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086.โครงการถนนสายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตําบลดอนชมพู เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลใหม่ บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตําบลใหม่ อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 446 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 227 ลําดับที่ 568 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 583/766
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087.โครงการถนนสายบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 6 ตําบลลํามูล เชื่อม 
บ้านโตนด หมู่ที่ 6 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 696 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,784 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 229 ลําดับที่ 575
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 584/766
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088.โครงการถนนสายตะโกทุ่งเลียบเหมืองส่งน้ําบ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 
ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบล
ตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 215 ลําดับที่ 538
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 585/766
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089.โครงการถนนสายเหมืองส่งน้ํา บ้านหญ้าปลอก หมู่ที่ 7 ตําบลบิ
ง เชื่อมต่อบ้านโตนด หมู่ที่ 6 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 224 ลําดับที่ 562
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 586/766
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090.โครงการถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ 12 จากบ้านถนนหัก 
ตําบลขามเฒ่า เชื่อมบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 219 ลําดับที่ 551 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 587/766
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091.โครงการถนนสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 4 ตําบลมะค่า เชื่อมบ้าน
โกรกขาม หมู่ที่ 13 ตําบลหลุมข้าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 217 ลําดับที่ 543 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 588/766
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092.โครงการถนนสายบ้านพลจลก หมู่ที่ 8 (หน้าวัดสระวารี-บ้าน
เดิ่นเห็ดหินหมู่ 12) ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านดอนใหญ่ 
หมู่ที่ 3 ตําบลดอนใหญ่ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 217 ลําดับที่ 544 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 589/766
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093.โครงการถนนสายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 9 (ซอย 1 -ถนนบ้าน
หนองตะไก้ - บ้านเดิ่น) ตําบลมะค่า อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านไทรโยง 
หมู่ที่ 5 ตําบลดอนใหญ่ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 217 ลําดับที่ 545 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 590/766
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094.โครงการถนนสายจากบ้านนางประนอม บ้านหนองเครือชุด หมู่
ที่ 7 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 229 ลําดับที่ 574 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 591/766
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095.โครงการถนนสายคลองหนามแดง บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตําบลด่าน
คล้า ถึง บ้านโค้งมะกอก หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,900 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 228 ลําดับที่ 571
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 592/766
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096.โครงการถนนบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองหว้า (บ้าน
หนองผือ ตําบลหนองหว้า – เขตบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30
 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 248 ลําดับที่ 631 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 593/766
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097.โครงการถนนสายบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา – เขตติดต่อบ้านหนองหญ้าปล้อง ตําบล
หนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 249 ลําดับที่ 634 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 594/766

730



098.โครงการถนนสายศูนย์ราชการอําเภอบัวลาย บ้านหนองแก หมู่
ที่ 9 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย สี่แยกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 253 ลําดับที่ 644 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 595/766

731



099.โครงการถนนบ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่ 11 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา – เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
- ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 253 ลําดับที่ 645
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 596/766

732



100.โครงการ ถนนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 ตําบลบัวใหญ่ เชื่อมบ้าน
คึมม่วง ไปบ้านป่าหวาย ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า361 ลูก
บากศ์เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 246 ลําดับที่ 625
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 597/766

733



101.โครงการ ถนนสายบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 - อ้อยช้าง ต่อจาก
ถนนเดิมของ อบจ. เชื่อมตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ่ และอําเภอสี
ดา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 236 ลําดับที่ 597
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

102.โครงการ ถนนสายดอนบ้านกู่ ตําบลดอตะหนิน - บ้านโนนนา
งาม เชื่อมบ้านนาดอนบก ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าเสริมผิวทางถนนหินคลุก 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 565 เมตร 
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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 235 ลําดับที่ 592
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 598/766

734



103.โครงการ ถนนบ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตําบลเสมาใหญ่ จากบริเวณ
นานางสุวรรณี เทพคําดี - บ้านนายมี โลนุช ไปเชื่อมตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 455
 เมตร หนา 0.15 เมตร 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 238 ลําดับที่ 602
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 599/766

735



104.โครงการ ถนนสายบ้านสระครก ตําบลหนองบัวสะอาด - บ้าน
เก่างิ้ว ตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6
 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์
ติก กว้างข้างละ 0.50 เมตร 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 236 ลําดับที่ 595
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 600/766

736



105.โครงการถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 162.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 263 ลําดับที่ 673
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 601/766

737



106.โครงการถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ตําบลโคกกระเบื้อง 
สายเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 2260 (ถนนสายอําเภอคง-บ้าน
เหลื่อม) อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 259 ลําดับที่ 663
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 602/766

738



107.โครงการถนนสายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ
ละ 0.30 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 259 ลําดับที่ 661
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 603/766
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108.โครงการถนนสายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ 
อําเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านปรางค์ 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ
ละ 0.30 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 258 ลําดับที่ 660
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 604/766
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109.โครงการถนนสายบ้านนา หมู่ที่ 3 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลช่อระกา อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 7 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 258 ลําดับที่ 659
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 605/766
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110.โครงการถนนสายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง 
บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2
 ข้างๆ ละ 0.30 เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 256 ลําดับที่ 654
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 606/766
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111.โครงการ ถนนบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 ตําบลวังไม้แดง อําเภอ
ประทาย ถึงบ้านคึมมะอุ ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 276ลําดับที่ 711
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

112.โครงการ ถนนบ้านหนองเรือ ตําบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนอง
อ้อ ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 288 ลําดับที่ 745
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 607/766
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113.โครงการ ถนนบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 4 ตําบลโนนเพ็ด 
เชื่อมบ้านโคกพระ ตําบลวังไม้แดง อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 283 ลําดับที่ 730
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 608/766
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114.โครงการ ถนนสายจากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองโดน 
เชื่อม บ้านเมืองดู่ ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 880 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 281 ลําดับที่ 725
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 609/766
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115.โครงการ ถนนบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9 ตําบลประทาย (สายทางบ้าน
นางิ้ว - ทช.นม.1017) เชื่อมตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 1,675
 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 285 ลําดับที่ 735
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 610/766
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116.โครงการ ถนนบ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตําบลหนองพลวง เชื่อม 
บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 277 ลําดับที่ 714
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 611/766
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117.โครงการ ถนนเส้นจากบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัว
นาค หมู่ที่ 1,10,11 ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อมบ้านกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด จังหวัดขอนแก่น 
(เส้นบ้านเตยกระโตนถึงบ้านกุดหอยกาบ)

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 3 จุด 
จุดที่ 1 เริ่มจาก หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 10  
จุดที่ 2 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 8 
จุดที่ 3 เริ่มจาก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านกุดหอยกาบ
(เงื่อนไขเปนไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 46)ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 282 ลําดับที่ 728
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 612/766
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118.โครงการ ถนนบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองพลวง เชื่อม 
บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตําบลหันห้วยทราย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 279 ลําดับที่ 720
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 613/766
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119.โครงการ ถนนบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านหันเตย - 
หนองบัวลําสะแทด) เชื่อมตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 850ตาราง
เมตร 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 285 ลําดับที่ 736
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 614/766
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120.โครงการถนนสายหนองเต่าหาย หมู่ที่ 3 ตําบลภูหลวง เชื่อม
บ้านลํานางแก้ว ตําบลลํานางแก้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 1,730 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 8,650 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 270 ลําดับที่ 695 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 615/766
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121.โครงการถนนสายแยกจากถนนลําซอ - โคกสมอ บ้านดู่ใน หมู่ที่ 
16 ตําบลเมืองปัก เชื่อมต่อบ้านมาบเชือก หมู่ที่ 7 ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร 
ยาว 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 268 ลําดับที่ 689
   ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 616/766
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122.โครงการถนน (อบจ.นม.14307) บ้านโคกสระน้อย – บ้านเก่า
สะแกราช อําเภอปักธงชัย ช่วงบ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ตําบล
เกษมทรัพย์ – บ้านเชียงสา หมู่ที่ 8 ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,082 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 272 ลําดับที่ 699
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 617/766
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123.โครงการถนนจากหน้าโรงเรียนวัดทุ่งจานบ้านทุ่งจาน หมู่ที่ 7 
ตําบลนกออก – ถนนสาย 304 เชื่อมเขตตําบลงิ้ว อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,660,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 5
 เมตร ยาว 736 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 269 ลําดับที่ 691
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 618/766
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124.โครงการถนนจากอุราสุขรีสอร์ท บ้านทุ่งจาน หมู่ที่ 7 ตําบลนก
ออก – ถนนสาย 304 (เดิม) ตําบลเมืองปัก อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร 
ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 269 ลําดับที่ 692
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 619/766
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125.โครงการถนนจากบ้านนายแจ้ง ทองครบุรี บ้านโคกสระน้อย 
หมู่ที่ 3 ตําบลนกออก – บ้านตะคร้อ ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,090,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00
 เมตร 
ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 270 ลําดับที่ 693
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 620/766

756



126.โครงการถนนสายโนนสง่า หมู๋ที่ 13 ตําบลอุดมทรัพย์ - บ้าน
หนองนกเขียน ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 386,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 96 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 382 ลําดับที่ 988
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 621/766
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127.โครงการถนนเส้นน้ําพุ (ต้นตีนเปด) หมู่ที่ 1 ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมสะพานดํา อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete กว้าง 8 เมตร ยาว 1,158
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,264 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 302 ลําดับที่ 785
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 622/766

758



128.โครงการถนนสายคุ้มบ้านใหม่น้ําพุ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 10 
ตําบลกลางดง เชื่อมตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกกว้าง 6
 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 297 ลําดับที่ 771
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 623/766

759



129.โครงการถนนเส้นสามแยก 300 ไร่ หมู่ที่ 2 ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตําบลมวกเหล็ก อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จํานวน 999,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete 
กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 304 ลําดับที่ 789
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 624/766

760



130.โครงการถนนเส้นชายเขา หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง 
ตําบลพญาเย็น เชื่อมเหวปลากั้ง ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร ยาว 365
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 294 ลําดับที่ 762
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 625/766

761



131.โครงการถนนบ้านสระน้ําใส หมู่ที่ 7 ตําบลโป่งตาลอง เชื่อม
บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ 9 ตําบลขนงพระ (เส้นสํานักสงฆ์ถ้ําอิติปิโส) 
และเชื่อมอําเภอปากช่อง

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6
 เมตร ยาว 355 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 299 ลําดับที่ 778
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 626/766

762



132.โครงการถนนบ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 ตําบลโป่งตาลอง (บริเวร
แยกโรงเรียนบ้านหนองซ่อม เชื่อมตําบลวังกะทะ หมู่ที่ 24) และ
เชื่อมอําเภอปากช่อง

จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6
 เมตร ยาว 425 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 300 ลําดับที่ 779
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 627/766

763



133.โครงการถนนสายทางบ้านหนองหมาก หมู่ที่ 2 ตําบลคลองม่วง 
เชื่อมบ้านคลองมะค่าหิน ตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 180
 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 301 ลําดับที่ 782
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 628/766

764



134.โครงการถนนสายทางบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตําบลคลอง
ม่วง - เชื่อมบ้านหินดาด ตําบลวังไทร อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว180 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 301 ลําดับที่ 784
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 629/766

765



135.โครงการ ถนนลาดยางสายบ้านโนนสูง ตําบลทัพรั้ง - บ้านยาง
สามต้น ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
ทาง asphaitic concrete หนา 4 เซนติเมตร
- ลงหินคลุก 15 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 535 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 332 ลําดับที่ 872
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 630/766

766



136.โครงการถนนสายซอย 3 ตอนบน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 10 
ตําบลรังกาใหญ่ เชื่อมบ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 225 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
1,125 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 308 ลําดับที่ 801
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 631/766

767



137.โครงการถนนสายบ้านวังหิน หมู่ที่ 18 บ้านดง หมู่ที่ 13 (สายวัด
ป่า) ตําบลในเมือง เชื่อมบ้านพิทักษ์แสนยากร หมู่ที่ 2 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 315 ลําดับที่ 820
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 632/766
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138.โครงการถนนสายบ้านดอนน้ําซับ - คุ้มโนนทอง บ้านดอนน้ําซับ 
หมู่ที่ 8 ตําบลชีวาน เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตําบลกระเบื้องใหญ่ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 526,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 314 ลําดับที่ 817
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 633/766
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139.โครงการถนนบ้านโนนท่อ หมู่ที่ 9 สายทางจากคลอง 6 ซ้าย 
ตําบลกระชอน เชื่อมต่อบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งสว่าง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 528,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 328 ลําดับที่ 861
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 634/766

770



140.โครงการถนนบ้านตะบอง หมู่ที่ 1 ตําบลโบสถ์ - บ้านจารย์ตํารา 
ตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 525,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
925 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกลงไหล่ทาง ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 326 ลําดับที่ 855
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 635/766
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141.โครงการถนนจากทางหลวง 206 หมู่ที่ 3 บ้านตําแย ตําบล
กระเบื้องใหญ่ เชื่อมทางหลวงชนบท 3126 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 528,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 318 ลําดับที่ 829
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 636/766

772



142.โครงการถนนทําเลเลี้ยงสัตว์บ้านมะกอก ตําบลดงใหญ่ เชื่อม
บ้านแท่น ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 526,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945
 ตารางเมตรตามแบบและรายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 316 ลําดับที่ 823
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

143.โครงการถนนบ้านท่าหลวง หมู่ที่1 (ท่าจาน) ตําบลท่าหลวง 
เชื่อมคลองหนองโบสถ์ บ้านรังกา หมู่ที่ 4 ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ.171-03)

จํานวน 528,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 310 ลําดับที่ 807
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 637/766
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144.โครงการถนนสายหมู่ที่ 14 บ้านหนองขอน ซอย 2 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง เชื่อม บ้านนิคมสามมัคคี ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 325 ลําดับที่ 851
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 638/766
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145.โครงการถนนสายเพ็ชรมาตุคลา บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองพลวง 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 193 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 311 ลําดับที่ 809
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 639/766
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146.โครงการถนนสายบ้านหนองนาลุ่ม ตําบลหมื่นไวย – บ้านฝ้าย 
ตําบลหนองกระทุ่ม เชื่อมตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จากศาลตาปู่ถึงบายพาส ร้านนุ๊ก)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5
 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 348 ลําดับที่ 910 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 640/766
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147.โครงการถนนบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12 ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเรือ ตําบลพระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านนายสมชายถึงนานาย
ปาน)

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,580 ตารางเมตร ลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 358  ลําดับที่ 927 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 641/766
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148.โครงการถนน (โรงเรียนบ้านบึงตะโก) บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 
ตําบลพลกรัง เชื่อมบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ตําบลพุดซา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 850
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,440 ตาราง
เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 369 ลําดับที่ 952
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 642/766
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149.โครงการถนน (บ้านนางบัวชุม) หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น ตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านโคกแขวนพัฒนา ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 850
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,440 ตาราง
เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 368 ลําดับที่ 949
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 643/766
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150.โครงการถนนซอย 1 ถึงถนนสาย ฉ.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 
ตําบลบ้านโพธิ์ เชื่อมต่อกับ บ้านกระฉอด ตําบลตลาด อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 887,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15
 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 47.25
 ลูกบาศก์เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 348 ลําดับที่ 911 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 644/766
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151.โครงการถนนบ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบลตลาด (ต่อถนนสาย
ตรงทางขวาง เชื่อม บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 ตําบลจอหอ)

จํานวน 1,040,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50
 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 355 ลําดับที่ 920 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 645/766
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152.โครงการถนนนาบุ่งลีหนองตะไก้ - ถนนเลี่ยงเมือง บ้าน
หนองออก หมู่ที่ 10 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 980,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 350 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 357 ลําดับที่ 925 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 646/766
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153.โครงการถนนซอยอัยการ - กรีนการ์เด้น บ้านระกาย หมู่ที่ 6 
ตําบลจอหอ เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 630 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 360 ลําดับที่ 932 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 647/766
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154.โครงการถนนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาย
สมมาตร) ตําบลไชยมงคล เชื่อมต่อถนนไป บ้านหนองผักบุ้ง ตําบล
ธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 343 ลําดับที่ 902 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 648/766

784



155.โครงการถนนบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ภูเขาทอง ซอย 2 
ตําบลไชยมงคล ถึงถนนกองพันสรรพวุธกระสุนที่ 22 ตําบลโพธิ์กลาง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,935 ตาราง
เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 359 ลําดับที่ 929 
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 649/766

785



156.โครงการถนนสายทางจากบริเวณบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 
ตําบลโพธิ์กลาง เชื่อมตําบล หนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,678,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5
 เมตร ยาว 4,704 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
 หรือคิดปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,687 ลูกบาศก์เมตร (หาก
พื้นที่ดําเนินงานอยู่ในความดูแลของส่วนราชการต้องได้รับอนุญาต
ให้ใช้หรือดําเนินการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์) 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 350 ลําดับที่ 915 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 650/766

786



157.โครงการถนนสายทางบริเวณบ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,754,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 778 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,112 ตารางเมตร (หากพื้นที่ดําเนินงานอยู่
ในความดูแลของส่วนราชการต้องได้รับอนุญาตให้ใช้หรือดําเนิน
การใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์) 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 356 ลําดับที่ 922 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 651/766

787



158.โครงการถนนสายไปหนองกก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ทะเมนชัย 
ตําบลไพล เชื่อมตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินคันทาง กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.50 เมตร ผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 466 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 371 ลําดับที่ 957
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 652/766

788



159.โครงการถนนสายบ้านกุดน้ําใส ถึงโรงพยาบาลลําทะเมนชัย หมู่ 
10 บ้านกุดน้ําใส ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,201,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินคันทาง กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 713 เมตร หนา 0.50 เมตร ผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 713 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 559 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 371 ลําดับที่ 958
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 653/766

789



160.โครงการถนนสายฝายทะเมนชัยถึงร้านเทอดซีเมนต์บล็อก หมู่ที่ 
1 บ้านทะเมนชัย ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินคันทาง กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.60 เมตร ผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 499 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 372 ลําดับที่ 959
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 654/766

790



161.โครงการถนนจากหนองทับรัก ถึง สวนยางนายบุญโฮม หมู่ที่ 5 
ตําบลไพล เชื่อมต่อตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนก่อสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 183 ลูกบาศก์เมตร 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 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 379 ลําดับที่ 981
  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

162.โครงการถนนลําห้วยตะเคียน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลห้วย
แคน เชื่อมบ้านห้วยปอ ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 775
 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 462 ลําดับที่ 1215
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 655/766

791



163.โครงการถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว เชื่อมบ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ 6 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 149
 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 382 ลําดับที่ 990
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 656/766
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164.โครงการถนนบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านไทยสามัคคี หมู่
ที่ 1 เชื่อมบ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมบ้านสวนห้อม 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,628,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 393 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,358 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 380 ลําดับที่ 983
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 657/766
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165.โครงการถนนบ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อม
เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,630 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 380 ลําดับที่ 982
  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 658/766

794



166.โครงการถนนสายบ้านหนองไม้สัก จากบ้านยายคล้าย ไป่สูงเนิน 
บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ 6 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว เชื่อมบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 14 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 382 ลําดับที่ 989
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 659/766
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167.โครงการถนน อบจ.นม 25303 สายบ้านวังน้ําเขียว หมู่ที่ 9 
แยกทล.304 ตําบลอุดมทรัพย์ - บ้านซับก้านเหลือง ตําบลครบุรีใต้ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 138 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 381 ลําดับที่ 985
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 660/766
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168.โครงการถนนอบจ.นม.25304 สายบ้านวังน้ําเขียว ตําบลอุดม
ทรัพย์ - บ้านตลิ่งชัน ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6
 เมตร ยาว 138 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 381 ลําดับที่ 986
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

169.โครงการถนนสายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตําบลกฤษณา เชื่อมบ้าน
ห้วยลุง หมู่ที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
(นม.ถ. 96-007)

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 403 ลําดับที่ 1049 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 661/766
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170.โครงการถนนสายบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลกฤษณา เชื่อม
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 12 ตําบลวังโรงใหญ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา (นม.ถ.96-005)

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 392 ลําดับที่ 1016 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

171.โครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตําบลกฤษณา เชื่อม
บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 145 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 404 ลําดับที่ 1051 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 662/766

798



172.โครงการถนนบ้านวังราง หมู่ที่ 8 (วังรางพัฒนาซอยที่ 9) ตําบล
วังโรงใหญ่ อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 ตําบลห้วยบง 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 393 ลําดับที่ 1020 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

173.โครงการถนนสายบ้านหนองน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบ้านบุคา ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 665 เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 410 ลําดับที่ 1068 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 663/766

799



174.โครงการถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่ 7 ตําบลคลองไผ่ เชื่อมชุมชน
สะแกราช เขตเทศบาลตําบลคลองไผ่ หมู่ที่ 7 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเปน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,038 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 407 ลําดับที่ 1059
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

175.โครงการถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง อบต
.มิตรภาพ เทศบาลเมือง สีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม่ 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,340 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 395 ลําดับที่ 1025
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 664/766

800



176.โครงการถนนสายบ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหัน 
อําเภอสีคิ้ว - บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 394 ลําดับ
ที่ 1022
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

177.โครงการถนนบ้านหนองสลักได (เส้นหลังโรงเรียน) หมู่ที่ 4 
ตําบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 490
 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 391 ลําดับที่ 1013
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 665/766

801



178.โครงการถนนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตําบลมิตรภาพ - บ้าน
อุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,210 ตารางเมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 390 ลําดับที่ 1012
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 666/766

802



179.โครงการถนนบ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ตําบลสีคิ้ว - บ้านมอดินแดง 
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองหญ้าขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 399 ลําดับที่ 1037 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 667/766

803



180.โครงการถนนสายหนองกก หมู่ที่ 2 ตําบลหนองบัวน้อย - บ้าน
หนองโอง ตําบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 255
 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 390 ลําดับที่ 1011
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

181.โครงการถนนบ้านลําบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองหญ้าขาว 
เชื่อมต่อบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 340
 เมตร หนา 0.04 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 391 ลําดับที่ 1015
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 668/766

804



182.โครงการ ถนนสายบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตําบลสีดา ถึง บ้านดอน
เต็ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองตาดใหญ่

จํานวน 1,032,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง 5
 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,875 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 410 ลําดับที่ 1070
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 669/766

805



183.โครงการ ถนนสายบ้านดอนโก่ย - บ้านหินแห่ ตําบลสีดา ถึง 
บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองตาดใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง 5
 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 411 ลําดับที่ 1071
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 670/766

806



184.โครงการ ถนนสายบ้านหญ้าคาหมู่ที่ 5 ตําบลสีดา เชื่อม บ้าน
ดอนสะแบง หมู่ที่ 6 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง 5
 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,625 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 411 ลําดับที่ 1072
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 671/766

807



185.โครงการ ถนนจากสี่แยกเริงสะแก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 
ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา เชื่อม บ้านเขว้า ตําบลกระทุ่มราย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหิน
คลุก 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 411 ลําดับที่ 1073
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 672/766

808



186.โครงการ ถนนสายบ้านโนนสําราญ ตําบลสามเมือง - บ้านเมือง
สูง ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,068,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- หรือคิดเปนปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,600 ตาราง
เมตร พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 412 ลําดับที่ 1076
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 673/766

809



187.โครงการ ถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ่ 
อําเภอสีดา เชื่อม บ้านเพ็ดน้อย ตําบลหันห้วยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 295 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 1,475 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 414 ลําดับที่ 1080
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 674/766

810



188.โครงการ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 
8 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา เชื่อม บ้านโนนสําราญ ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 414 ลําดับที่ 1082
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

189.โครงการถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตําบลโนนประดู่ อําเภอ
สีดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 150 เมตร 
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 415 ลําดับที่ 1084
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 675/766
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190.โครงการถนนสายเรียบคลอง บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 
ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน - บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 
ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 152 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 385 ลําดับที่ 997 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 676/766

812



191.โครงการถนนสายบ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1 - บ้านกุดหัวช้าง หมู่
ที่ 4 ตําบลโนนค่าอําเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - ส้มกบงาม) 
ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,490 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้าน
ละ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 387 ลําดับที่ 1003 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 677/766
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192.โครงการถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตําบลบุ่งขี้เหล็ก อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา - เขื่อนระบายน้ําบ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 ตําบล
โคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 858 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 383 ลําดับที่ 991
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

193.โครงการถนนบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ตําบลกุดโบสถ์ เชื่อม
ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 993.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 421 ลําดับที่ 1100 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 678/766

814



194.โครงการถนนสายบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านราษฎร์ 
เชื่อมบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 6,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,932 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 419 ลําดับที่ 1094
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 679/766

815



195.โครงการถนนบ้านสระมะค่าตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญ
มาก เชื่อมตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 285 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.40
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 446 ลําดับที่ 1170
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 680/766
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196.โครงการถนนบ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ เชื่อม 
บ้านหนองจาน ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.213 - 06)

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 285 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,710 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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 441 ลําดับที่ 1155
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง 

หน้า : 681/766

817



197.โครงการถนนบ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตะไก้ เชื่อม
บ้านหนองไทร ตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,625 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 446 ลําดับที่ 1171 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 682/766
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198.โครงการถนนสายหัวทํานบไร่ใหญ่ ตําบลหนองบุนนาก เชื่อม
บ้านสุขไพบูลย์ ตําบลสุขไพบูลย์ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 439 ลําดับที่ 1151 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

199.โครงการถนนบ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม บ้านโคกพวง หมู่ที่ 12 ตําบลละลมใหม่พัฒนา 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายทาง นม.ถ.74 - 004 สาย
ทางบ้านโคกลอย - บ้านละลมใหม่พัฒนา)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า 447 ลําดับที่ 1172 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 683/766

819



200.โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 
08 สายหนองโจดจิตประสงค์ ตําบลลุงเขว้า เชื่อมตําบลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 585
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,925
 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 441 ลําดับที่ 1157
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 684/766
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201.โครงการถนนบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 
31 จิตประสงค์ ซอย 11 ตําบลลุงเขว้า เชื่อมตําบลแหลมทอง อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 6 เมตร ยาว 490
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,940
 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 444 ลําดับที่ 1166
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 685/766
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202.โครงการถนนบ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตําบลหลุ่งประดู่ เชื่อม
บ้านโคกซาด ตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
 เมตร ยาว 152 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 458 ลําดับที่ 1203
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 686/766
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203.โครงการถนนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตําบลทับสวาย (จากสาม
แยกหมู่บ้านทางไปไร่นายวิเชียร โยวราช) เชื่อม บ้านโนนแก้ว ตําบล
ตะโก อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 470 ลําดับที่ 1237
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 687/766
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204.โครงการถนนบ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 จากฟาร์มสุพรรณ 
ไปถนน 226 ตําบลทับสวาย เชื่อมบ้านหลุมดิน ตําบลหินดาด อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 470 ลําดับที่ 1236
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 688/766

824



205.โครงการถนนบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยแคน อําเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตําบลหนองกระทิง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 5
 เมตร ยาว 721 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 462 ลําดับที่ 1217
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 689/766
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206.โครงการถนนสายบ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 9 ตําบลหินดาด อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา - บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ตําบลหินโคน 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4
 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 459 ลําดับที่ 1207
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 690/766

826



207.โครงการถนนจากชลประทาน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตําบลห้วย
แถลง อําเภอห้วยแถลง จังวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองเมืองต่ํา 
ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 725 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 460 ลําดับที่ 1210
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 691/766

827



208.โครงการถนนจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยแคน อําเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสระแร่ ตําบลหนองกระทิง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 500,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 890 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 461 ลําดับที่ 1214
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

209.โครงการถนนจากสามแยกบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตําบลห้วย
แคน อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบ้านหนองเมืองต่ํา 
ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 890 เมตร 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 460 ลําดับที่ 1211
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 692/766
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04201 บ.โนนปอแดง – บ
.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 (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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 186 ลําดับที่ 37
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 693/766
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02.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04203 บ.ตะโก – บ.โคก
ตะพาบ อ.คง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
(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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 188 ลําดับที่ 39
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

03.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

จํานวน 495,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่างพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
 (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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนการศึกษา 
หน้า 207 ลําดับที่ 95
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 694/766

830



04.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02102 บ.เทพนิมิตร – บ
.ประดู่งาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
(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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 181 ลําดับที่ 30
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 695/766

831



05.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02204 บ.สระว่านพระยา– บ
.หัวทํานบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 (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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 183 ลําดับที่ 32
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 696/766

832



06.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02307 บ.แชะ– บ.โนนกลาง 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
(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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 186 ลําดับที่ 35
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 697/766

833



07.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07203 บ.หนองหญ้าปล้อง – 
บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
(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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 205 ลําดับที่ 54
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 698/766

834



08.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08303 บ.ละเลิงพิมาน – บ
.กุดม่วง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
(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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 212 ลําดับที่ 61
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 699/766

835



09.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07202 บ.ด่านเกวียน - บ.กอก 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 204 ลําดับที่ 53
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 700/766

836



10.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.08305 บ.ห้วย – บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 214 ลําดับที่ 63
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 701/766

837



11.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.26201 บ.ด่านขุนทด - บ
.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์   
 (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
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  
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 339 ลําดับที่ 188
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 702/766

838



12.โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.13202 บ.หนองม่วงใหญ่ – บ
.หนองกุง อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
(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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 243 ลําดับที่ 94
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 703/766

839



13.โครงการ เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสายอบจ.นม.13201 บ.เขว้า ม.6 – บ.นางรํา 
อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 (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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 242 ลําดับที่ 93
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 704/766

840



13.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 264 ลําดับที่ 113 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 705/766

841



14.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14305 บ.ลําซอ – บ.โคกสมอ 
อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 255 ลําดับที่ 104
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 706/766

842



15.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14201 บ.งิ้ว – บ.หนองโดน อ
.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 251 ลําดับที่ 100
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 707/766

843



16.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14011 แยก ทล.หมายเลข 24 
- บ.สวนหอม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 261 ลําดับที่ 110
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 708/766

844



17.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14203 บ.โคกศิลา – บ.หัน อ
.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 253 ลําดับที่ 102
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 709/766

845



18.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14306 บ.หนองแฟบ – บ.โคก
นางเหริญ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
น้า 256 ลําดับที่ 105
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 710/766

846



19.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.คลองยาง- บ้าน
คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Streer Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
รายละเอียดตามแบบที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 312 ลําดับที่ 161
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 711/766

847



20.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนองไทร - วังไทร อ
.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Streer Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 รายละเอียดตามแบบที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 319 ลําดับที่ 168
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

21.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.หนองไทร - บ.โกรก
เดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 168
 ลําดับที่ 17 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 712/766

848



22.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02101 บ.มาบพิมาน – บ.ตลิ่ง
ชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 180 ลําดับที่ 29 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 713/766

849



23.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02305 บ.หนองสะแก – บ
.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 184 ลําดับที่ 33 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 714/766

850



24.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02306 บ.ซับระวิง – บ.บ่อลิง 
อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 185 ลําดับที่ 34 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 715/766

851



25.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.13201 บ.เขว้า ม.6 – บ.นาง
รํา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 (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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 242 ลําดับที่ 93
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 716/766

852



26.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01316 บ.ยองแยง – วัดพนม
วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 173 ลําดับที่ 22 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 717/766

853



27.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01222 บ.โกรก - บ.มิตรภาพ 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
- 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 178 ลําดับที่ 27
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 718/766

854



28.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15309 บ.โนนไม้แดง - บ.ใหม่
ไทยจารย์ อ.พิมาย,อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 271 ลําดับที่ 120 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 719/766

855



29.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ท่าหลวง - บ.กล้วย 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น 
 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 270 ลําดับที่ 119 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 720/766

856



30.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.ตําแย - บ.วัด อ.พิ
มาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  
หน้า 272 ลําดับที่ 121 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 721/766

857



31.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ.หนองปรือ - บ.ดง
ใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 266 ลําดับที่ 115

หน้า : 722/766

858



32.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 265 ลําดับที่ 114 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 723/766
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33.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 263 ลําดับที่ 112 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 724/766
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34.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.วังหิน – บ
.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ต้น ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 269 ลําดับที่ 118 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 725/766
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35.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 267 ลําดับที่ 116 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 726/766
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36.โครงการก่อสร้างระบบสํารองน้ํา อุปโภคบริโภค พร้อมหอถังสูง
ทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างระบบสํารองน้ํา อุปโภคบริโภค พร้อม
หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 155 ลําดับที่ 3
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 727/766
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.32203 บ้านด่านกะตา – บ้าน
โสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,440,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร ยาว 1,292.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 9,044.00 ตารางเมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 75 ลําดับที่ 198
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 728/766
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02.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13203 บ้านดอนมัน - บ้าน
ละเลิงหิน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 7,317,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,275.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 7,650.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 55 ลําดับที่ 98
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

03.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ – ซับ
เศรษฐี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,895,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 71 ลําดับที่ 166
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 729/766
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04.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10301 บ้านโคกสะอาด - บ้าน
ขามเฒ่า อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 429 ลําดับที่ 74
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 730/766

866



05.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10202 บ้านด่านคนคบ - ปาก
ทางเทศบาล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,710,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.02
 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกพร้อมงานอํานวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 430 ลําดับที่ 75
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 731/766
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06.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20305 บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,814,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อม
งานอํานวยความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 69 ลําดับที่ 161
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 732/766
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07.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15206 บ้านเมืองที - บ้านธารละ
หลอด อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,693,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พร้อม
งานอํานวยความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 59 ลําดับที่ 120
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 733/766
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08.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15308 บ้านท่าหลวง - บ้าน
กล้วย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,823,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,027 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,216 ตารางเมตร พร้อม
งานอํานวยความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 61 ลําดับที่ 122
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 734/766
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09.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10308 เทศบาลโนนสูง - บ้าน
สระพรวน อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 4,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 435 ลําดับที่ 81
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 735/766
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10.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12203 บ้านป่าตอง – บ้านหลุบ
กุง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,030,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวย
ความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 442 ลําดับที่ 91
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 736/766
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11.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง – บ้าน
ด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวย
ความปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 442 ลําดับที่ 92
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 737/766
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12.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02203 บ้านอรพิมพ์ – บ้านพนา
หนองหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,195,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 393 ลําดับที่ 33
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 738/766
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13.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02204 บ้านสระว่านพระยา –
บ้านหัวทํานบ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,533,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 49 ลําดับที่ 34
- ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 739/766
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14.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.19101 บ้านหนองกระโดน -
บ้านหนองม่วง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,982,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 53 ลําดับที่ 58
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

15.โครงการถนนจากซอยป่าเต็งหนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตําบล
เมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตําบลหนองหัว
ฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 66 ลําดับที่ 120 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 740/766
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16.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.06203 บ้านโคกหนองโสน ม
.2,3 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,280 ตารางเมตร พร้อมอํานวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 412 ลําดับที่ 53
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 741/766
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17.โครงการถนนบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อสมท. เชื่อมอําเภอเมือง)

จํานวน 1,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
หน้า 137 ลําดับที่ 313
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 742/766
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18.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18202 บ้านตะคองหลง-บ้าน
โสกแจ้ง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 3,450.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 486 ลําดับที่ 141
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

19.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะ
โครก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า1,000.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 491 ลําดับที่ 146
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 743/766
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20.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ - บ้าน
ปราสาท อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,680.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565
-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 422 ลําดับที่ 66
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

21.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18201 บ้านมะเกลือใหม่ - บ้าน
สูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,246,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตรหรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 485 ลําดับที่ 140
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 744/766
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22.โครงการถนน สายเกาะระคาย บ้านคลองบง หมู่ที่ 2 ตําบลวัง
ยายทอง - บ้านเทพนิมิตร ตําบลสํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 725
 เมตร หนา 0.10 เมตร 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 186 ลําดับที่ 455 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 745/766
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23.โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.09202 ตลาดโคกสวาย – บ้าน
หนองหอย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 994,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 255 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,785 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 426 ลําดับที่ 70
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

24.โครงการ ถนนบ้านกระเบื้อง ตําบลดอนตะหนิน - บ้านหนองหัว
ช้าง ตําบลเสมาใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 455
 เมตร 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 237 ลําดับที่ 600
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 746/766

882



25.โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโดน ตําบล
ประทาย อําเภอประทาย – บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,475,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 3,700.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย 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  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 55 ลําดับที่ 102
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

26.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.14012 บ้านหนองตะแบก - บ้าน
หนองประดู่ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 3,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,920.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย 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
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า 460 ลําดับที่ 114 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 747/766

883



27.โครงการสายคุ้มป่าเสียด บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ 5 ตําบลกลางดง
เชื่อมบ้านซับน้ําเย็น ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115
 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 295 ลําดับที่ 767
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 748/766

884



28.โครงการถนนจากสามแยกมอตาแก่น หมู่ที่ 8 ตําบลกลางดง
เชื่อมบ้านซับน้ําเย็น ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมปรับปรุงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 706 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,236 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 296 ลําดับที่ 768
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 749/766

885



29.โครงการถนนบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 7 ตําบลวังไทร เชื่อมบ้านหนอง
ไทร หมู่ที่ 11 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.05 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 291 ลําดับที่ 753
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 750/766

886



30.โครงการถนนสายบ้านซับน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลวังไทร เชื่อมบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยปรับปรุงเปนถนนแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 135 เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 290 ลําดับที่ 750
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 751/766

887



31.โครงการ ถนนบ้านหัวทํานบ หมู่ที่ 14 ตําบลพังเทียม อําเภอพระ
ทองคํา - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 13 ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 341 ลําดับที่ 897
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 752/766

888



32.โครงการ ถนนบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 ตําบลพังเทียม อําเภอ
พระทองคํา ถึง บ้านสระตอง ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 491,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้าง 3
 เมตร ยาว 860 เมตร
- 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  
- และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 342 ลําดับที่ 898
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 753/766

889



33.โครงการถนนสายบ้านป่ารัง หมู่ที่ 4 ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบ้าน
ทองหลาง หมู่ที่ 12 ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 527,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยทําการปูพื้น
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 263 เมตร พื้นที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,315 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 308 ลําดับที่ 799
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 754/766

890



34.โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 1 สายบ้านโนนตูม ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร 
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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเมือง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 309 ลําดับที่ 804
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 755/766
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35.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01209 บ้านพะเนาว์ - บ้าน
โตนด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงเดิมเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,296.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ 
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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 379 ลําดับที่ 17 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 756/766
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36.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก - บ้าน
เมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 11,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
 ยาว 838 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,704.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวย
ความปลอดภัย 
2. โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 22.00 เมต
ร 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 
และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า 534 ลําดับที่ 191 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 757/766
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37.โครงการถนนจากลํานางเลิ้งถึงลําน้ํามูล หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ ตําบล
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,015 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 421
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 379 ลําดับที่ 979
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 758/766
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38.โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดป่าสโรรักษ์ หมู่ที่ 5
ตําบลไพล อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อตําบล
หนองขมาร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 493,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 421 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที่ 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 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 หน้า 379 ลําดับที่ 980
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

39.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม จํานวน 1 หลัง 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 และระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- แผนงานการศึกษา หน้า 69 ลําดับที่ 63
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 759/766
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40.โครงการปรับปรุงพื้น คสล. หน้าหอประชุม 100/27 โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

จํานวน 323,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้น คสล. หน้าหอ
ประชุม 100/27 โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม จํานวน 1 หลัง 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 และระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หน้า 67 ลําดับที่ 59
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

41.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20304 บ้านหนองน้ําใส - บ้าน
สง่าพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 870.00
 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 505 ลําดับที่ 160
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 760/766
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42.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20101 บ้านลาดใหญ่ - บ้าน
หนองไทร อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตารางเมตร พร้อมงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2565
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาเมือง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 503 ลําดับที่ 158
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ 
- เปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว
 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบหนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 761/766

897



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 4,540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.โครงการส่งเสริมการผลิตมันสําปะหลังคุณภาพ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตมันสําปะหลัง
คุณภาพ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 330 ลําดับที่  9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

2.โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจใหม่
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 333 ลําดับที่ 12
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 762/766
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3.โครงการจัดงาน “เดิ่นของดีโคราช” จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน “เดิ่นของดีโคราช”
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการ
แข่งขัน 
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าที่จําเปนในการจัดงาน
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 326 ลําดับที่ 5
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

4.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 340 ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 763/766
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5.โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นําชุมชนด้านการเกษตร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นําชุมชน
ด้านการเกษตร
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2  พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ        หน้า 145 ลําดับที่  1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

6.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น  “ตาลโตนด...โนนไทย” จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
“ตาลโตนด...โนนไทย”
โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเปนในการฝึกอบรม
เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ    หน้า 148 ลําดับที่ 4
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม

หน้า : 764/766
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งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 140,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระดับตื้น โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา จํานวน 4 ชุด

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระดับตื้น โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา จํานวน 4 ชุด 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 และระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร หน้า 322 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 765/766
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันสําคัญจังหวัด
นครราชสีมา มีป่าต้นน้ํา          
ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และ พันธุ์ไม้ประจําถิ่นที่อุดม
สมบูรณ์ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด มีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขปเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง หน้า 543 ลําดับ
ที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

หน้า : 766/766
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8,268,600 8,268,600

10,000,000 10,000,000

600,000 600,000

123,700,000 123,700,000

1,185,600 1,185,600

63,933,660 63,933,660

45,000,000 45,000,000

1,200,000 1,200,000

5,500,000 5,500,000

14,508,100 14,508,100

201,600 201,600

1,582,400 1,582,400

300,000 300,000

15,000,000 15,000,000

1,500,000 1,500,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

2,132,300 2,132,300

480,000 480,000

480,000 480,000

899,600 899,600

11,463,900 11,463,900

122,515,700 1,733,500 813,190,700 21,059,300 15,950,600 13,990,500 25,815,100 1,019,283,000

1,509,700 73,416,200 299,700 181,800 213,900 496,900 76,178,800

1,114,800 18,000 288,000 121,200 325,200 204,000 132,000 2,257,200

21,928,300 569,600 71,757,900 8,819,200 12,567,200 5,915,660 23,456,200 154,746,960

1,284,500 43,800 6,360,800 484,500 959,400 412,440 1,950,500 11,537,440

95,570,600 95,570,600

7,706,600 445,680 3,244,200 11,396,480

ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน

เงินวทิยฐานะ

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 8,535,700 1,197,200

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 29,500

เงินเดอืน (ฝาย

ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1,257,300 3,770,300

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 18,000 42,600

เงินประจําตําแหนง 18,000 36,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวดั

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝาย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน

เงินสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.)

คาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวดั

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)

เงินสํารองจาย

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอ่ืน ๆ

งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหน้ีเงนิกู

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศกึษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงาน

การเกษตร
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57,850,000 10,331,000 68,181,000

30,000 30,000

4,500,000 800,000 350,000 1,300,000 700,000 7,650,000

5,000,000 5,000,000

150,000 150,000

2,700,000 2,700,000

150,000 150,000

100,000 100,000

11,300,000 11,300,000

30,000 30,000

10,000 10,000

1,000,000 1,000,000

720,000 720,000

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

30,000 30,000

100,000 100,000

600,000 600,000

500,000 500,000

2,000,000 2,000,000

500,000 500,000

10,000 10,000

100,000 100,000

500,000 500,000

3,990,000 200,000 200,000 145,000 3,100,000 7,635,000

4.คาพัฒนา ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม ระบบเครือขาย และระบบปองกันเครือขาย

สําหรับสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

2.คาบอกรับวารสาร

3.คาจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพรผลงาน

11.คาใชจายในการผลิตและเผยแพรวารสาร องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

12.คาใชจายในการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงานและกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครรราชสีมา ผานสื่อออนไลน

1.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม

10.คาประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

08.คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินคดีในชั้นศาล และคาธรรมเนียมตางๆ

09.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

06.คาจัดทําหนังสือคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการประชุมสภาและจัดทําแฟม

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดั

07.คาจัดทํา/จัดซื้อคูมือปฏิบัติงาน/การประเมินองคกร

04.คาเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

05.คาจัดทําหนังสือ/ดีวีดี เผยแพรผลงาน

02.คาลางอัดขยายภาพ

03.การทํานิติกรรมคาธรรมเนียมตาง ๆ

01.คาจางเหมาบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหน่ึง

02.คาจางเหมาเขาเลม/ประกอบเลม/สําเนาเอกสาร/ปกรายงาน กิจกรรมของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวดั

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหน่ึง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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1,300,000 200,000 200,000 83,000 1,783,000

300,000 300,000

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

400,000 400,000

1,500,000 1,500,000

800,000 800,000

150,000 150,000

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

400,000 400,000

1,000,000 1,000,000

200,000 200,000

200,000 200,000

1,000,000 1,000,000

50,000 50,000

100,000 100,000

09.โครงการคาใชจายในการจัดประชุมสมาพันธองคการบริหารจังหวัด ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

10.โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ

07.โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ

08.คาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

06.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

07. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ดานการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2566

05.โครงการปลุกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หัวขอ “สรางคนดีดวยประวตัิศาสตรสรางชาติดวยอุดมการณ เสริมสรางการ

ทํางานเปนทีม”

06. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

04.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการจัดเก็บรายไดของ องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

05. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

04. คาใชจายในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

04.โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวดันครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

03.คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และ

นายกองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอ่ืนๆ)

03.โครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น

02.โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได

03. คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

02. คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

จังหวัดนครราชสีมา

02.คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
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1,200,000 1,200,000

1,200,000 1,200,000

550,000 550,000

300,000 300,000

3,000,000 3,000,000

1,000,000 1,000,000

330,000 330,000

230,000 230,000

145,000 145,000

80,000 80,000

120,000 120,000

240,000 240,000

205,000 205,000

1,100,000 1,100,000

23.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไปสูองคการยุคใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

24.โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60

 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ"

22.โครงการฝกอบรมเก่ียวกับวินัย การรักษาวนิัย และการดําเนินการทางวนิัยของ

บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปประมาณ พ.ศ.2566

19.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

20.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสอนงานเพื่อผลงานเปนเลิศ 

(Coaching for excellence)

17.โครงการฝกอบรมการเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

18.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา หลักสูตร “ขาราชการทองถิ่นยุคใหม หัวใจ 4.0”

15.โครงการฝกอบรม/การอบรม/การประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติการ/การ

บรรยายพิเศษ/ทัศนศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

16.โครงการอบรมใหความรูมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวดั ตามหลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

14.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “เลขานุการในฐานะผูชวยผูบริหาร ยุคใหม”

11.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพของผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี

12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สูการพัฒนา

ทองถิ่น”
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140,000 140,000

600,000 600,000

200,000 200,000

200,000 300,000 6,000,000 6,500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

2,150,000 23,360,000 200,000 1,410,250 52,000,000 79,120,250

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000

20,000,000 20,000,000

50,000 50,000

2,400,000 2,400,000

20,000 20,000

1,200,000 1,200,000

300,000 300,000

472,080 472,080

1,572,200 1,572,200

1,000,000 1,000,000

1,680,200 1,680,200

100,000 100,000

3,726,800 3,726,800

100,000 100,000

3,074,800 3,074,800

04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

04.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดั

นครราชสีมา

03.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกุดจิกวทิยา

02. โครงการจัดงานวนัครู

02.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

6.คาเชารถยนตมาใชในราชการ

01.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกฤษณาวทิยา

4.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

5.คาเชาเครื่องถายเอกสาร

2.คาเชาอาคาร

3.คาธรรมเนียมตางๆ

04.โครงการบูรณาการความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กับ

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในจังหวดั

นครราชสีมา

1.คาถายแบบแปลน คาจางเหมาทําสําเนาเอกสาร/เขาเลม/ประกอบเลม

02.โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครและ

ผูประสบภัยพิบัติ

03.โครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินสวนราชการ

และโรงเรียน ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

01.โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน

โครงการอบรมงานดานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสินโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ

27.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

26.โครงการสรรหาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัและพนักงานจาง ตามแผน

อัตรากําลัง 3 ป
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1,880,000 1,880,000

11,948,600 11,948,600

500,000 500,000

2,244,900 2,244,900

150,000 150,000

3,605,300 3,605,300

1,200,000 1,200,000

3,151,400 3,151,400

5,000,000 5,000,000

3,960,200 3,960,200

50,000 50,000

2,499,900 2,499,900

7,411,800 7,411,800

1,000,000 1,000,000

3,284,300 3,284,300

12,377,100 12,377,100

3,292,600 3,292,600

2,139,300 2,139,300

3,038,300 3,038,300

12,581,700 12,581,700

3,174,000 3,174,00018.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

16.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษราชวทิยาคม

17.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

14.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม

15.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

12.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

13.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม

เกลา นครราชสีมา

11.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา

12.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.โครงการลงนามความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอกขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

10.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

09.โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนของ

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

09.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชองแมววิทยาคม

08.โครงการการนําเสนอผลงานทางวชิาการของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

08.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

07.โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา

07.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

06.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในองคกร

06.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนคลองไผวทิยา

05.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

05.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
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3,260,900 3,260,900

18,665,600 18,665,600

3,368,200 3,368,200

3,012,800 3,012,800

22,161,300 22,161,300

4,459,200 4,459,200

3,340,800 3,340,800

7,842,400 7,842,400

4,163,700 4,163,700

5,915,900 5,915,900

3,044,200 3,044,200

1,638,600 1,638,600

1,699,000 1,699,000

2,916,400 2,916,400

3,397,600 3,397,600

4,690,900 4,690,900

4,921,900 4,921,900

6,895,900 6,895,900

1,746,800 1,746,800

2,962,800 2,962,800

3,257,700 3,257,700

1,666,700 1,666,700

5,433,200 5,433,200

40.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

41.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

38.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

39.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม

36.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม

37.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

34.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา

35.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

32.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ 

ปริสุทโธ

33.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

30.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

31.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมประดูวฒันา

28.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคําวทิยา

29.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมะคาวิทยา

26.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากชอง 2

27.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากชองพิทยาคม

24.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปรางคทองวิทยา

25.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

22.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

23.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประทาย

20.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ

21.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

19.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบัวลาย
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2,446,700 2,446,700

5,502,400 5,502,400

4,322,600 4,322,600

20,837,600 20,837,600

2,323,800 2,323,800

2,648,400 2,648,400

2,959,600 2,959,600

15,580,500 15,580,500

1,688,400 1,688,400

5,184,000 5,184,000

2,873,400 2,873,400

3,677,900 3,677,900

4,126,000 4,126,000

2,685,700 2,685,700

2,728,800 2,728,800

3,383,700 3,383,700

3,080,500 3,080,500

500,000 500,000

2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

700,000 700,000

2,500,000 2,500,00064. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

62.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา

63.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและขอสอบกลางของ

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

60.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

61.โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน

58.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพวทิยา

59. โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร

56.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา

57.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา

54.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

55.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

52.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

53.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

50.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

51.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

48.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลยวริิยะวทิยา

49.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

46.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

47.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

44.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาหรายวทิยาคม

45.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว "สวสัดิ์ผดุงวทิยา"

42.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม

43.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

คาใชสอย

งบดําเนินงาน
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500,000 500,000

200,000 200,000

800,000 800,000

700,000 700,000

900,000 900,000

500,000 500,000

300,000 300,000

2,000,000 2,000,000

1,500,000 1,500,000

100,000 100,000

400,000 400,000

200,000 200,000

183,600 183,600

472,800 472,800

2,000,000 2,000,000

300,000 300,000

1,540,000 1,540,000

700,000 700,000

1,900,000 1,900,000

1,000,000 1,000,000

660,000 660,000

770,000 770,000

769,000 769,000

07.โครงการดูแลสุขภาพองครวมจังหวดันครราชสีมา

08.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองครวมในชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา

05.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสขุภาพ ภาคีเครื่องขายดานสุขภาพ

และประชาชน

06.โครงการสงเสริมคนโคราชสุขภาพดีทุกชวงวัยดวยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณดี และ

ออกกําลังกายดี

03.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอขาม

สะแกแสง

04.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสขุภาพ ภาคีเครือขายดานสุขภาพ

และประชาชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

02.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

02.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

02.คาเชารถยนต

01.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคีเครือขายสุขภาพ

76. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา อบจ.นม.

01.คาเชาเครื่องถายเอกสาร

74. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินแหงชาติ

75.โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณวฒุิทางดาน ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี เพ่ือพัฒนากิจกรรมผูเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั

นครราชสีมา

72. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยรอบ

คัดเลือก ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

73. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบชิง

ชนะเลิศ ระดับประเทศ

70. โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน

71. โครงการแกนนํา Korat Model สูการเรียนรวมอยางมีความสุข

68.โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น

66.โครงการเครือขายทางการศึกษา

67. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา

65.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา
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1,700,000 1,700,000

1,100,000 1,100,000

500,000 500,000

1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000

900,000 900,000

473,210 473,210

851,000 851,000

85,000 85,000

69,000 69,000

142,000 142,000

13,000 13,000

350,000 350,000

100,000 100,000

104,200 104,200

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

100,000 100,000

30,000 30,000

60,000 60,000

300,000 300,000

300,000 300,000

30,000 30,000

25,000 25,00011.โครงการจัดงานประเพณีวันสงทายปเกา -ตอนรับปใหม

09.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

10.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวนัสําคัญและประเพณีจัดงานวนัลอยกระทง

07.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิกลาง

08.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธ์ิ

กลาง

05.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุและทัศนศึกษา

06.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ

03.โครงการวนัสงทายปเกาตอนรับปใหม

04.โครงการวนัผูสูงอายุแหงชาติ

7.คาเชาที่ดิน

02.โครงการวนัลอยกระทง

5.คาจางเหมาบริการสําหรับจางบุคคลภายนอก

6.คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพยสินสถานที่ราชการ

3.คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

4.คาจัดฌาปนกิจศพผูรับบริการฯ ที่ถึงแกกรรม

1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล/คาเก็บขยะ

2.คาบอกรับวารสาร/คูมือ/หนังสือ

15.โครงการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเบาหวานวทิยาจังหวัดนครราชสีมา

16.โครงการตรวจประเมินสุขภาพพระสงฆเพื่อสรางสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

13.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสขุภาพ  ภาคีเครือขายดานสุขภาพ 

และประชาชน อําเภอโนนสูง

14.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกนนํา

สุขภาพและประชาชน ระดับอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา

11.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  จังหวดั

นครราชสีมา

12.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพ  และประชาชน

จังหวัดนครราชสีมา

09.โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน  อําเภอจักราช จังหวัด

นครราชสีมา

10.โครงการพัฒนาระบบถายโอนโรงพยาบาลสงเสริม   

สุขภาพตําบล (รพ.สต.)ใหแกองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา
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30,000 30,000

100,000 100,000

40,000 40,000

50,000 50,000

500,000 500,000

150,000 150,000

1,000,000 1,000,000

800,000 800,000

1,000,000 1,000,000

2,000,000 2,000,000

500,000 500,000

350,000

400,000

200,000

200,000

300,000

500,000

300,000

1,600,000

2,000,000

1,800,000

09.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแกง

สนามนาง จังหวดันครราชสีมา

2,000,000

10.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ

 จังหวดันครราชสีมา

1,800,000

07.โครงการสงเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได 300,000

08.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอหวย

แถลง จังหวดันครราชสีมา

1,600,000

05.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 300,000

06.โครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ จังหวดันครราชสีมา 500,000

03.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 200,000

04.โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพ

ติดโลก 26 มิถุนายน)

200,000

01.คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สัดสวน

ระดับจังหวัด

350,000

02.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

400,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดลอมปลอดภัย ปลอดโรคจากนกพิราบ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดลอมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด

1.โครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อแกไขปญหามลพิษทางนํ้าและจัดการคุณภาพ

นํ้าอุปโภค บริโภค ที่ปลอดภัย

2. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวดันครราชสีมา ตามนโยบาย 

“จังหวดัสะอาด โคราชไรขยะ”

17.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลติและซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวย

สําหรับคนพิการ

1.โครงการจัดตั้ง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดโรงเรียนตนแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและ

การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

15.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง

16.โครงการฝกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาองคความรู

สูการปฏิบัติ

13.โครงการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ

14.โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ

12.โครงการจัดงานประเพณีวันผูสูงอายุแหงชาติ

913



500,000

1,500,000

500,000

1,000,000

800,000

500,000

500,000

1,000,000

1,700,000

1,761,400

1,700,000

1,370,000

1,800,000

15,000,000

6,000,000

200,000

300,000

300,000

500,000

300,000

02.โครงการผลิตและเผยแพรสื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวดันครราชสีมา โดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

500,000

03.โครงการนักเลาเรื่องทองถ่ิน 300,000

02.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และฉลองวนัแหงชัยชนะทานทาวสุรนารี  

อําเภอแกงสนามนาง

300,000

02.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุงไทย จังหวัดนครราชสีมา 300,000

01.โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 6,000,000

01.โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลนเพื่อสนับสนุนและ

ใหบริการดานการทองเที่ยวจังหวดันครราชสีมา

200,000

24.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน

 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

1,800,000

01.โครงการจัดงานฉลองวนัแหงชัยชนะของทาวสุรนารี 15,000,000

22.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

อําเภอบานเหลื่อม

1,700,000

23.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน 

อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1,370,000

19.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนดานเกษตรผสมผสานแนวใหมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

1,700,000

21.โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

อําเภอจักราช

1,761,400

17.โครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลจังหวดันครราชสีมา 500,000

18.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพนวด 1,000,000

15.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

800,000

16.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 500,000

13.โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 500,000

14.โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน และใหความรวมมือกับ

สวนราชการ อปท. และภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกปญหามลพิษ ส่ิงแวดลอม

1,000,000

11.โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม   อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 500,000

12.โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อําเภอ

คง  จังหวดันครราชสีมา

1,500,000
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1,300,000

500,000

500,000

1,000,000

500,000

50,000

1,000,000

100,000

500,000

2,000,000

2,000,000

150,000

50,000

2,000,000

100,000

500,000

300,000

500,000 500,000

300,000 300,000

8,500,000 8,500,000

200,000 200,000

3,000,000 3,000,000

2,000,000 2,000,000โครงการจัดทําหมุด คาพิกัดถาวร ถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา

คาถายแบบแปลนกอสราง

โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

ดานผังเมือง

คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการอยางใดอยางหน่ึง

14.โครงการฝกอบรมรําโทนการละเลนพื้นบานโคราช 300,000

คาจัดทําประกันภัยรถราชการ

12.โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  อําเภอบานเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 100,000

13.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงานวฒันธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา 

เน่ืองในวนัเขาพรรษา

500,000

10. โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอบานเหลื่อม  จังหวัด

นครราชสีมา

50,000

11.โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงานวฒันธรรมประเพณีวันสงกรานต 2,000,000

08.โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) 2,000,000

09.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 150,000

07.โครงการสงเสริมการทองเที่ยว “โคราชเที่ยวไดทุกเดือน” 500,000

08.โครงการจัดงานเทศกาลผาไหมปกธงชัยและของดีเมืองโคราช 2,000,000

06.โครงการจัดงานวนัพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง 1,000,000

07.โครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี  อําเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา

100,000

05.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดี อําเภอประทาย 500,000

06.โครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อ. เทพารักษ  จังหวดั

นครราชสีมา

50,000

04.โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานฯ เสนทางทองเที่ยวจังหวดันครราชสีมา 500,000

05.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 1,000,000

03.โครงการประเพณีกินเขาค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน 1,300,000

04.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ 500,000
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20,000,000 20,000,000

1,000,000 1,000,000

1,500,000 1,500,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

600,000 600,000

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

300,000 300,000

1,000,000 1,000,000

6,000,000 350,000 6,350,000

250,000 20,000 180,000 1,000,000 1,450,000

720,000 80,000 30,000 1,761,300 200,000 2,791,300

3,670,000 200,000 200,000 540,000 8,000,000 12,610,000

30,000 10,000 190,000 100,000 330,000

50,000 50,000

500,000 478,650 300,000 1,278,650

7,600,000 370,000 7,970,000

1,500,000 1,500,000

10,000 160,000 9,000,000 9,170,000

1,000,000 1,200,000 2,200,000

9,368,000 5,200,000 14,568,000

5,000,000 5,000,000

7,000,000 600,000 960,000 8,560,000

300,000 40,000 400,000 740,000

800,000 90,000 890,000

500,000 38,000 538,000

2,000,000 40,000 2,040,000

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คานํ้าประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการโทรศัพท

วสัดุอ่ืน

วสัดุยานพาหนะและขนสง

วสัดุกอสราง

วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วสัดุคอมพิวเตอร

วสัดุเครื่องดับเพลิง

วสัดุโฆษณาและเผยแพร

วสัดุเครื่องแตงกาย

วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วสัดุการเกษตร

คาวัสดุ

วสัดุสํานักงาน

วสัดุไฟฟาและวิทยุ

วสัดุงานบานงานครัว

6.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน  “ตาลโตนด...โนนไทย”

โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ

5.โครงการสงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนดานการเกษตร

2.โครงการสงเสริมการปลูกไมผลและพืชเศรษฐกิจใหม

3.โครงการจัดงาน “เดิ่นของดีโคราช”

โครงการอบรมสัมมนาทางวชิาการเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ดานผงัเมืองและที่เก่ียวของ

 เพื่อพัฒนาทองถิ่นในจังหวดันครราชสีมา และรองรับภารกิจการถายโอนงานดานผังเมือง

1.โครงการสงเสริมการผลิตมันสําปะหลังคุณภาพ

โครงการศึกษาและวิเคราะหสภาพพื้นที่ภัยพิบัติและมาตรการการแกไขปญหา ตาม

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา

โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานชาง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแบบบูรณาการ

โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผังเมืองรวมวาดวยขั้นตอนการออกขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โครงการจางออกแบบสาํนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พรอมสิ่งปลูก

สรางอ่ืน และระบบสาธารณูปโภค
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100,000 100,000

34,200 34,200

7,000 7,000

57,500 57,500

45,000 45,000

9,000 9,000

338,000 338,000

65,000 37,500 102,500

10,000 10,000

66,600 66,600

28,500 28,500

5,000 5,000

8,400 8,400

64,400 64,400

10,000 10,000

3,800 3,800

5,500 5,500

85,500 85,500

30,000 30,000

15,000 15,000

4,700 4,700

6,700 6,700

20,000 20,000

15,600 15,600

10,800 10,800

228,000 228,000

19,600 19,600

9,000 9,000

12,500 12,500

25,000 25,000

38,900 38,900

45,500 45,500

87,000 87,000

20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

75,000 75,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01.กลองบันทึกภาพน่ิง

02.เครื่องบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

01.เครื่องบันทึกเสียง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

01.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

5. เครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

3. เกาอ้ีปรับระดับ มีที่วางแขน

4. โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

18.มานปรับแสงชนิดผาแบบยาว พรอมรางมาน

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเล่ือนกระจก

16.เกาอ้ีหัวกลมแบบหมุนปรับระดับได

17.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน สําหรับเก็บแฟมแขวนขนาดไมนอยกวา 6 ตู / 1 ชุด

14.ชุดโซฟาพรอมโตะกลาง

15.โตะพับเอนกประสงค

12.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต

13.ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

10.เกาอ้ีปรับระดับ มีที่วางแขน

11.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

09.ตูเอกสาร

1. ตูเหล็กแบบ 2 บาน

07.โตะเหล็ก

08.โตะทํางานไม

06.ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก

07.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู

05.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

06.เกาอ้ีสํานักงาน

04.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก

05.เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง

03.ตูระบบรางเลื่อน

04.เกาอ้ีสํานักงาน

02.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

03.เกาอ้ีสํานักงานทรงสูง มีที่วางแขน

01.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต

02.เกาอ้ีสํานักงาน

คาเชาพื้นที่เวบ็ไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ

ครุภัณฑสํานักงาน

01.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
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19,900 19,900

15,000 15,000

64,800 64,800

71,900 71,900

192,000 192,000

9,500 9,500

9,000 9,000

1,343,000 1,343,000

180,000 180,000

750,000 750,000

144,000 144,000

90,000 90,000

260,000 260,000

34,000 34,000

9,000 9,000

54,000 54,000

53,000 53,000

80,000 80,000

52,500 52,500

32,000 32,000

30,000 30,000

75,000 75,000

329,300 329,300

30,000 30,000

10,000 10,000

39,000 39,00020. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

18. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)

19. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที)

16. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

17. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

14. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

15. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

12. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี สําหรับกระดาษขนาด A4-A3

13. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)

10.สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2

11. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด NETWORK แบบที่ 2 สําหรับกระดาษ 

A3

08. เครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE สําหรับสํานักงาน

09. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

05. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานออกแบบ

07. เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2

03. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (จอขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว)

04. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน

01. เครื่องคอมพิวตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

02. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว)

02.ตูกดนํ้ารอน – น้ําเย็น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑงานบานงานครัว

01.เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องสแกนใบหนา พรอมวดัอุณหภูมิ

04.กลองถายรูปพรอมเลนส

05.กลองถายรูปดิจิตอล ขนาด 90D+18-135mm

02.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

03.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 น้ิว
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4,000 4,000

200,000 200,000

418,000 418,000

190,000 190,000

85,500 85,500

99,600 99,600

896,000 896,000

227,500 227,500

151,600 151,600

151,600 151,600

369,500 369,500

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,0001.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)

08.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรียนปากชองพิทยาคม

09.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนมะคาวทิยา

06.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

07.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรียนปรางคทองวทิยา

04.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

05.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรียนโตนดพิทยาคม

02.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนครบุรี

03.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาประติมากรรม 

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวทิยา”

01.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ครุภัณฑการศึกษา

3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โรงเรียนกลางดงปุณณวทิยา

2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โรงเรียนครบุรี

24. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

25. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

22. เครื่องพิมพพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A0

23. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธกิารใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฏหมาย

21. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InK Tank Printer)
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1,358,000 1,358,000

1,358,000 1,358,000

100,000 100,000

150,000 150,000

180,000 180,000

150,000 150,000

73,900 73,900

240,000 240,000

240,000 240,000

479,300 479,300

116,800 116,800

700,000 700,000

350,000 350,000

300,000 300,000

22,000 22,000

3,800 3,800

59,500 59,500

3,800 3,800

115,000 115,000

19,000 19,000

729,550 729,550

1,041,500 1,041,500

08.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนกฤษณาวทิยา

09.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนกุดจิกวทิยา

06.เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผลโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

07.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธกิารใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมายโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

04.เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับตัดตอ VDO

โรงเรียนสีคิ้ว “สวสัดิ์ผดุงวทิยา”

05.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธกิารใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมายโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

02.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

03.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธกิารใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมายโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

2. พื้นสนามวอลเลยบอล

01.คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 โรงเรียนคลองไผวทิยา

ครุภัณฑกีฬา

1.เวทีมวย

7.จัดซื้อครุภัณฑหอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา

8.จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการเรียนรู โรงเรียนสี

คิ้ว “สวสัดิ์ผดุงวทิยา”

5.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

6.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา

3.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

4.จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

โรงเรียนกลางดงปุณณวทิยา

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

โรงเรียนคลองไผวทิยา

11.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล)  โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

2.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ

10.รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

คาครุภัณฑ
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966,350 966,350

650,950 650,950
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1,226,350 1,226,350

893,850 893,850

1,389,350 1,389,350

1,276,050 1,276,050

698,300 698,300

865,700 865,700

1,223,400 1,223,400

439,950 439,950

1,498,300 1,498,300

602,500 602,500

811,750 811,750

675,400 675,400

1,286,400 1,286,400

745,400 745,400

781,150 781,15032.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองหวาพิทยา

สรรค

30.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองงเูหลือม

พิทยาคม

31.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

28.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

29.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

26.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสาหรายวทิยาคม

27.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

24.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวัดประชานิมิตร

25.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนสองครพิทยาคม

22.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

23.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

20.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา

คม

21.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม

18.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนปากชองพิทยาคม

19.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

16.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนบัวลาย

17.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

14.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนโตนดพิทยาคม

15.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

12.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

13.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

10.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนคลองไผวิทยา

11.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
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94,000 94,000

70,000 70,000

236,940 236,940

ชุดไมคโครโฟนไรสายหนีบปกเสื้อ

ตูลําโพง แบบติดผนัง 8x4.5 น้ิว  ขนาด 240 วตัต

กลองถายภาพระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล

ชุดไมคโครโฟนไรสายคาดศีรษะ

เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 24 แชลแนล

เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต

รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนหนา-หลัง นํ้าหนักใชงานไมนอยกวา 10 ตัน

รถบดอัดถนนชนิดลอยาง 9 ลอ น้ําหนักใชงานไมนอยกวา 10 ตัน

โพเดี่ยม

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา

โตะพับหนาขาว ขนาด 75x180

ผาใบเตนทสีขาว ขนาด 5x12 เมตร

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต

ตูบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 24,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ระบบ inverter  ขนาด 36,000 บีทียู

เครื่องดูดฝุน

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที

กลองถายภาพระบบดิจิตอล

เกาอ้ีทํางานหลังสวงิคมีที่วางแขน

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด

ตูเก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก

01.โทรทัศน แอล อี ดี

01.เครื่องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด

06.ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น

01.ชุดลําโพงอเนกประสงค

03.โตะทํางาน

05.ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ

01.โตะปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต

02.โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

34.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหินดาดวทิยา

35.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย  โรงเรียนอรพิมพวิทยา

33.ติดตั้งระบบ Wi-Fi  TOPOLOGY ระบบเครือขายไรสาย โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา
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500,000 500,000004.โครงการถนนสายบานโมกมัน หมู 7 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอบานหนองเตา 

ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

002.โครงการถนนบานไรพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลแกงสนามนาง สายถนนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 202 ถึงฝายพระ เชื่อม ตําบลโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา

003.โครงการถนนจากบานนายสําราญ อิติบุตรา - ลําหวยขี้หนู ตําบลแกงสนามนาง 

เชื่อมบานหนองขามนอย ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการกอสรางบานพักสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง

001.โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (แหงใหม)

2.ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู โรงเรียนบัวลาย

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้านักเรียน โรงเรียนบัวลาย

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

(LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.กอสรางกอคอนกรีตบลอกใตหอประชุมโรงเรียนคลองไผวิทยา

2.กอสรางรั้ว โรงเรียนพระทองคําวทิยา

ไมวัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร

อุปกรณประกอบเครื่องอากาศยานไรคนขับ แบบ RTK (Drone สํารวจ)

ครุภัณฑสํารวจ

ไมวัดระดับ (Staff หรือ Rod) อลูมิเนียมแบบชัก ยาว 4 เมตร

เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือขนาด 7 น้ิว

สวานไฟฟา

ลิฟทยกรถ ขนาด 3 ตัน

เลื่อยฉลุไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องเปาลม 600 วตัต

รอกไฟฟาขนาด  1 ตัน  380 V

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 น้ิว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม

เครื่องตัดหญาขอแข็ง 4 จังหวะ แบบสะพาย
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800,000 800,000018.โครงการถนนสายบานบุสนวนใน หมูที่ 1 ตําบลตาจ่ัน เชื่อมบานโกรกพัฒนา ตําบล

ขามสมบูรณ อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

016.โครงการถนนสายบานโนนไรพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลโนนเต็ง ไปบานหวยทราย เช่ือม

ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

017.โครงการถนนสาย หมูที่ 6 บานดอนยาง ตําบลคูขาด อําเภอคง เช่ือมบานไร ตําบล

โนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา

014.โครงการถนนซอยบานนายเพ็ง บานดอนสามัคคี หมูที่ 10 ตําบลชีวึก อําเภอขาม

สะแกแสง-บานใหมโนนทอง หมูที่ 13 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวดั

นครราชสีมา

015.โครงการถนนสายบานหนองมะคาหมูที่ 13 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมบานสะแก

ราษฎร หมูที่ 3 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง (เยื้องตลาดวัวรีสอรท) อําเภอขาม

สะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

012.โครงการถนนสายโคกเดิ่นบานสะแกแสง หมู 2 ตําบลพะงาด เช่ือมตอบานโนนแจง

 หมู 12 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

013.โครงการถนนสายโนนขาวตาก ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง - ดอนนอย 

ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

010.โครงการถนน สายบานหนองหัวแหวน ตําบลพันดุง เช่ือม บานหนองกก ตําบล

หนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

011.โครงการถนนสายบานหนองบอน หมูที่ 9 ตําบลพะงาด เช่ือมตอสายทางคุมปาลวก

 บานหนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

008.โครงการถนน สายหนองมวง-นิคมสหกรณขามทะเลสอ หมูที่ 5 บานหนองมวง 

ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อมบานกุดหัวชาง ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

009.โครงการถนน สายบานโคกแขวนใหม (หนาวัดโคกแขวน) หมูที่ 2 – บานโคกแขวน

พัฒนา หมูที่ 8 ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ เชื่อม บานพลกรัง ตําบลพลกรัง อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

006.โครงการถนนสายบานดอนไผ หมูที่ 5 ตําบลสีสุก อําเภอแกงสนามนาง เชื่อม บาน

หนองกุงนอย ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวดันครราชสีมา

007.โครงการถนน สายสี่แยกบานจาเฒา บานหนองคู หมูที่ 2 (เขต อบต.ขามทะเลสอ) 

เชื่อมเขตเทศบาลตําบลขามทะเลสอ หมูที่ 2 บานหนองคู ตําบลขามทะเลสอ อําเภอ

ขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

005.โครงการถนนจากนานางแสง สงนอก บานกอก หมูที่ 9 ตําบลโนนสําราญ อําเภอ

แกงสนามนาง จังหวดันครราชสีมา เชื่อม บานโนนทองหลาง ตําบลละหานนา อําเภอ

แวงนอย จังหวดัขอนแกน
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030.โครงการถนนบานบุหวา หมูที่ 8 (ซอยนายประยูร) ตําบลสระวานพระยา เชื่อมตอ

บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

031.โครงการถนนบานหนองหัวไหลงาม หมูที่ 9 (สี่แยกบานนางบุญมี แกนลา) ตําบล

สระวานพระยา อําเภอครบุรี เชื่อมตอบานซบัลังกา หมูที่ 9 ตําบลสุขไพบูลย

 อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

028.โครงการถนนบานซับหญาคา หมูที่ 14 (สายทางกลางหมูบาน-ซับสะเดา) ตําบล

บานใหม อําเภอครบุรี เชื่อมบานไผ หมูที่ 6 (เขาประดู) ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา

029.โครงการถนนสายทางบานโนนกุม หมูที่ 2 ตําบลโคกกระชาย เชื่อมตอตําบล

ตะแบกบาน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

026.โครงการถนนบานโคกสะอาด หมูที่ 3 ตําบลมาบตะโกเอน อําเภอครบุรี เชื่อมตอ 

บานสระมะคาหมูที่ 2 ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

027.โครงการถนนบานหนองสะแก หมูที่ 8 (สายทางบานผูใหญบาน หมูที่ 8) ตําบลบาน

ใหม อําเภอครบุรี เชื่อมบานเฉลียงทุง หมูที่ 6 ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา

024.โครงการถนนสายพัฒนาการ บานดอนแสนสุข หมูที่ 3 เขตเทศบาลตําบลไทรโยง-

ไชยวาล เชื่อมบานหนองหวา หมูที่ 7 เขตเทศบาลตําบลครบุรีใต อําเภอครบุรี จังหวดั

นครราชสีมา

025.โครงการถนนเสนกลางบานบุมะคาหมูที่ 1 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อมตอ บานหนอง

รัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

022.โครงการถนนสายบานหวยทราย หมูที่ 6 ตําบลหนองมะนาว เชื่อมตําบลโนนเต็ง 

อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

023.โครงการถนนบานดอนกระชาย หมูที่ 9 เขตองคการบริหารสวนตําบลครบุรี 

ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี เชื่อมบานโกรกละลาย หมูที่ 9 ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

020.โครงการถนนสายทางเกวยีนเกา บานตะครอสามัคคี หมูที่ 18 ตําบลเมืองคง เชื่อม

บานหมัน ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

021.โครงการถนนสายบานเมืองเพชร หมูที่ 8  ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา - บานหนองเตา หมูที่ 7 ตําบลเสาเดียว อําเภอหนองหงษ จังหวัดบุรีรัมย

019.ครงการถนนสายบานดอนนอย หมูที่ 3 - บานโนนขาวตาก ตําบลเมืองนาท อําเภอ

ขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา
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1,000,000 1,000,000044.โครงการถนนสายหนองเพชร บานละลม หมูที่ 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอ

โชคชัย เชื่อม บานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

042.โครงการถนนบานหนองหญาปลอง หมูที่ 3 สายคันคลองจมูกฉีก (จากสะพานคลอง

กระทุม ถึงฝายยางบานหนองกก) ตําบลทาจะหลุง เชื่อมบานดานเกวียน ตําบลดาน

เกวียน อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา

043.โครงการถนนบานใหมนานิยม หมูที่ 7 (สายไปบานหนองบัวโคก จากที่ดินนาย

สมศักดิ์ รัตนรักษ) ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย เชื่อม บานหนองบัวโคก ตําบลหนอง

ยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

040.โครงการถนนสายบานดงนอยพัฒนา ตําบลโนนยอ – บานใหมปฏิรูป หมูที่ 13 

ตําบลโนนรัง อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

041.โครงการถนนบานคลองยาง หมูที่ 14 ตําบลพลับพลา เชื่อมบานหนองเสาเดียว หมู

ที่ 7 ตําบลทาอาง อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา (นม.ถ.59-063)

038.โครงการถนนสายบานยาง หมูที่ 6 ตําบลชุมพวง (สายบานนายบอ - บานแทน 

ตําบลประสุข) อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

039.โครงการถนนบานโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบลโนนรัง – บานโนนซาด ตําบลทาลาด 

อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

036.โครงการถนนสายบานดาน หมูที่ 1 ตําบลหนองยาง เชื่อมบานโนนเลียบ หมูที่ 2 

ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

037.โครงการถนนสายบานวงัทองพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลโนนตูม เชื่อมบานโนนรัง หมูที่

 6 ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

034.โครงการถนนสายสระจั่น - หนาวัดบานกันผม ตําบลพระพุทธเช่ือมตําบลหนองงู

เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

035.โครงการถนนสายบานอาจารยจันทรแรม บานตะกุดขอน หมูที่ 8 ตําบลทาชาง 

เชื่อมบานพระพุทธ หมูที่ 4 ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

032.โครงการถนนบานหนองโค หมูที่ 1 ตําบลตะแบกบาน อําเภอครบุรี เชื่อมบานซับ

ระวงิ หมูที่ 2, บานไรแหลมทอง หมูที่ 5 ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

033.โครงการถนนสายบานหนองพลวง หมูที่ 8 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อมบานตาเงิน หมูที่ 1 ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา
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056.โครงการถนน สายบานมาบพลวง หมู 9 ตําบลวังยายทอง - เกาะแหลม หมู 3 

ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ จังหวดันครราชสีมา

057.โครงการถนน สายหนองประดู 2 บานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลสํานักตะครอ 

เชื่อม บานโนนแหน ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

054.โครงการถนนบานฝายโบสถ หมูที่ 2 ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อมตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

055.โครงการถนนบานแปรงใหมพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลบานแปรง เชื่อมกับ ตําบลหนอง

ไทร อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

052.โครงการถนนบานใหมประชาสรรค หมูที่ 10 ตําบลหนองไทร เชื่อมบานสระ

สมบูรณ หมูที่ 13 เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

053.โครงการถนนบานคลองแคเหนือ หมูที่ 4 (ซอยบานครูนิพนธ) ตําบลโนนเมืองพัฒนา

 อําเภอดานขุนทด เชื่อม บานเมืองเกา (สายนานายบุญสง) หมูที่ 12 ตําบลบัลลังก 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

050.โครงการถนนบานหวยจรเขรุงเรือง หมูที่ 18 ตําบลหินดาด เชื่อมบานศิลารวม 

ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

051.โครงการถนนสายแยกบานหนองกระทุม หมูที่ 5 บานหนองสะแก ตําบลหนองไทร 

เชื่อมบานประดูงาม หมูที่ 6 ตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

048.โครงการถนนบานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลดานขุนทด เชื่อม บานบุง

ระกํา หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวละคร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

049.โครงการถนนบานกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานเกา ถึงบานกุดมวง หมูที่ 7 ตําบล

ตะเคียน อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

046.โครงการถนนจากหมูบานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวยีน (เขตพื้นที่ ทต.ดาน

เกวียน) เชื่อมตอกับหมูบานโนนมวง หมูที่ 4 และหมูบานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดาน

เกวียน (เขตพื้นที่ อบต.ดานเกวียน) อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

047.โครงการถนนบานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ ถึง บานใหมศรีสุข หมูที่ 11 

ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

045.โครงการถนนแยก กม.12 บานตูม หมูที่ 5 ถึงแยกเข่ือนยาง ตําบลดานเกวยีน 

เชื่อมตอ บานหัวดอน หมูที่ 9 ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา
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070.โครงการ ถนนบานบุหวาย หมูที่ 12 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานมะคา

ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

071.โครงการ ถนนสายบานโพธิ์ตาสี หมูที่ 10 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย - แยกถนน

ทางหลวง นม.4008 ตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

068.โครงการ ถนนบานนายมานะ บานแก หมูที่ 3 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อม

บานสดีา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

069.โครงการ ถนนจากตลาดนอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 

เชื่อมตอเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บานระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง 

อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

066.โครงการ ถนนสายทายบาน หมูที่ 5 บานทาวัด ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง 

เชื่อมตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

067.โครงการ ถนนโคกหนองกรวด บานสําโรงใต หมูที่ 10 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง 

เชื่อมบานสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

064.โครงการ ถนนสายวัดปาฐานิโยพุทธาราม บานดอนตัดเรือ ตําบลโนนแดง เชื่อม

บานดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา

065.โครงการ ถนนสายบานหนองตาโล ตําบลโนนแดง เชื่อมบานนาดี ตําบลดอนยาว

ใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

062.โครงการถนน จากบานเทพประทานพร ตําบลหนองแวง - เชื่อมเขตติดตอบาน

ทํานบเทวดา ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวดันครราชสีมา

063.โครงการ ถนนจากบล็อกคอนเวริส (ตอของเดิม) บานหัวตลาด หมูที่ 4 ตําบลสํา

พะเนียง ไปโนนสะเดา เชื่อมตอบานระหันคาย ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด

นครราชสีมา

060.โครงการถนนสายบานทาหินงม หมูที่ 22 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ - เชื่อม 

เขตติดตอบานศิลารวม ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

061.โครงการถนน สายตําบลบึงปรือ บานดอยเจดีย หมูที่ 5 ถึง ตําบลหนองแวง บาน

โนนเต็ง หมูที่ 6 อําเภอเทพารักษ จังหวดันครราชสีมา

058.โครงการถนน สายโนนสมบูรณ บานโนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลสํานักตะครอ 

อําเภอเทพารักษ เชื่อม บานโนนสงา ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา

059.โครงการถนน บานหัวสระ หมูที่ 4 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อม บาน

ใหมชัยพฤกษ ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา
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1,000,000 1,000,000084.โครงการถนนสายแยกหนองสมอ ถึงเขตเทศบาลตําบลใหม บานดอนตะแบง หมูที่ 

7 ตําบลดอนหวาย เชื่อมบานใหม หมูที่ 8 ตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

082.โครงการถนนสายแยกทางหลวง 4006 ไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคคี หมูที่ 9 

ตําบลโบสถ เชื่อมบานสองคอน ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

083.โครงการถนนสายบานไพ หมูที่ 2 ตําบลขามเฒา จากบานไพคุมโนนกราด เชื่อม 

บานดอนผวา หมูที่ 5 ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

080.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 (เลยีบลําหวยใหญ) ตําบลขามเฒา 

อําเภอโนนสูง เชื่อมบานหนุก หมูที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา

081.โครงการถนนสายเลียบคลองลึก บานหนองจิก หมูที่ 10 ตําบลโบสถ - เชื่อมทาง

แยกไปบานกลวย ตําบลดงใหญ

078.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จากบาน

หนองพลอง เชื่อมบานนามาบ หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา

079.โครงการถนนสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง เชื่อมบาน

หนุก หมูที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

076.โครงการถนนสายบานถนนหัก หมูที่ 12 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จากบาน

นางสาวรุง จงเพ็งกลาง เชื่อมบานนามาบ หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขาม

สะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

077.โครงการถนนสายจากบานโนนสําโรง หมูที่ 8 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง เชื่อม

บานสะแกราษฎร หมูที่ 3 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา

074.โครงการ ถนนสายบานดอนขี้เหล็ก หมูที่ 12 ตําบลสําโรง - บานหนองราง หมูที่ 4 

ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

075.โครงการ ถนนบานใหมนารี หมูที่ 16 ตําบลกําปง ถึงเขตบานหลักรอย ตําบลโนน

ไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

072.โครงการ ถนนสายทางบานโคกนอย หมูที่ 7 ตําบลสายออ - ตําบลคางพลู อําเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

073.โครงการ ถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิมบานไร หมูที่ 7 ตําบลโนนไทย - บาน

หนองตาล ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา
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096.โครงการถนนบานหนองผือ หมูที่ 2 ตําบลหนองหวา (บานหนองผือ ตําบลหนอง

หวา – เขตบานฝาผนัง หมูที่ 1 ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

097.โครงการถนนสายบานวงัโพน หมูที่ 2 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด

นครราชสีมา – เขตติดตอบานหนองหญาปลอง ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

094.โครงการถนนสายจากบานนางประนอม บานหนองเครือชุด หมูที่ 7 ตําบลลําคอ

หงษ อําเภอโนนสูง เชื่อม บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวดั

นครราชสีมา

095.โครงการถนนสายคลองหนามแดง บานดาน หมูที่ 1 ตําบลดานคลา ถึง บานโคง

มะกอก หมูที่ 4 ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

092.โครงการถนนสายบานพลจลก หมูที่ 8 (หนาวัดสระวาร-ีบานเดิ่นเห็ดหินหมู 12) 

ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง เชื่อมบานดอนใหญ หมูที่ 3 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา

093.โครงการถนนสายบานหนองแจง หมูที่ 9 (ซอย 1 -ถนนบานหนองตะไก - บานเดิ่น)

 ตําบลมะคา อําเภอโนนสูง เชื่อมบานไทรโยง หมูที่ 5 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง จังหวดั

นครราชสีมา

090.โครงการถนนสายบานถนนหัก หมูที่ 12 จากบานถนนหัก ตําบลขามเฒา เชื่อมบาน

ดอนบุตาโพธิ์ หมูที่ 14 ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

091.โครงการถนนสายบานหนองมา หมูที่ 4 ตําบลมะคา เชื่อมบานโกรกขาม หมูที่ 13 

ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

088.โครงการถนนสายตะโกทุงเลียบเหมืองสงนํ้าบานวังมวง หมูที่ 3 ตําบลธารปราสาท 

อําเภอโนนสูง เชื่อม บานตะโกทุง หมูที่ 9 ตําบลตาจ่ัน อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

089.โครงการถนนสายเหมืองสงนํ้า บานหญาปลอก หมูที่ 7 ตําบลบิง เชื่อมตอบานโตนด

 หมูที่ 6 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

086.โครงการถนนสายบานศรีสุข หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู เช่ือมเขตเทศบาลตําบลใหม 

บานดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

087.โครงการถนนสายบานโนนกระถิน หมูที่ 6 ตําบลลํามูล เชื่อม บานโตนด หมูที่ 6 

ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

085.โครงการถนนสายโรงฆาสัตวจิตกร (จากถนน คสล. เดิม ถึงเขตเทศบาลตําบลใหม) 

บานดอนหวาย หมูที่ 2 ตําบลดอนหวาย เชื่อม บานจันดุม หมูที่ 6 ตําบลใหม อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบลงทุน
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110.โครงการถนนสายบานวงัโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บานดอนตะหนิน 

หมูที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

111.โครงการ ถนนบานโนนงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย ถึงบานคึมมะอุ 

ตําบลหนองหวา อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

108.โครงการถนนสายบานโนนทองหลาง หมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม 

เชื่อมบานตะโกนอย หมูที่ 10 ตําบลบานปรางค อําเภอคง จังหวดันครราชสีมา

109.โครงการถนนสายบานนา หมูที่ 3 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมไปยัง บานมวง หมูที่ 2 ตําบล

ชอระกา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

106.โครงการถนนสายบานหนองโจด หมูที่ 9 ตําบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทาง

หลวงหมายเลข 2260 (ถนนสายอําเภอคง-บานเหลื่อม) อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด

นครราชสีมา

107.โครงการถนนสายบานหวยชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบานโนนสมบูรณ หมูที่ 

9 ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

104.โครงการ ถนนสายบานสระครก ตําบลหนองบัวสะอาด - บานเกางิ้ว ตําบลหวยยาง

 อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

105.โครงการถนนสายบานโคกกระเบื้อง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาล

ตําบลบานเหลื่อม บานหนองใหญ หมูที่ 4 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด

นครราชสีมา

102.โครงการ ถนนสายดอนบานกู ตําบลดอตะหนิน - บานโนนนางาม เชื่อมบานนา

ดอนบก ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา

103.โครงการ ถนนบานโนนติ้ว หมูที่ 6 ตําบลเสมาใหญ จากบริเวณนานางสุวรรณี เทพ

คําดี - บานนายมี โลนุช ไปเชื่อมตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

100.โครงการ ถนนบานหวยแคน หมูที่ 8 ตําบลบัวใหญ เชื่อมบานคึมมวง ไปบานปา

หวาย ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา

101.โครงการ ถนนสายบานหนองตะไก หมูที่ 7 - ออยชาง ตอจากถนนเดิมของ อบจ. 

เชื่อมตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ และอําเภอสีดา

098.โครงการถนนสายศูนยราชการอําเภอบัวลาย บานหนองแก หมูที่ 9 ตําบลเมือง

พะไล อําเภอบัวลาย สี่แยกบานหนองจาน หมูที่ 4 ตําบลหนองหวา อําเภอบัวลาย 

จังหวัดนครราชสีมา

099.โครงการถนนบานเหลิ่งหิน หมูที่ 11 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวดั

นครราชสีมา – เขตติดตอบานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
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386,000 386,000126.โครงการถนนสายโนนสงา หมูที่ 13 ตําบลอุดมทรัพย - บานหนองนกเขียน ตําบล

ภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

124.โครงการถนนจากอุราสุขรีสอรท บานทุงจาน หมูที่ 7 ตําบลนกออก – ถนนสาย 

304 (เดิม) ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

125.โครงการถนนจากบานนายแจง ทองครบุรี บานโคกสระนอย หมูที่ 3 ตําบลนกออก

 – บานตะครอ ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

122.โครงการถนน (อบจ.นม.14307) บานโคกสระนอย – บานเกาสะแกราช อําเภอปก

ธงชัย ชวงบานโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย – บานเชียงสา หมูที่ 8 ตําบล

สะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

123.โครงการถนนจากหนาโรงเรียนวดัทุงจานบานทุงจาน หมูที่ 7 ตําบลนกออก – ถนน

สาย 304 เชื่อมเขตตําบลงิ้ว อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

120.โครงการถนนสายหนองเตาหาย หมูที่ 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานลํานางแกว ตําบล

ลํานางแกว อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

121.โครงการถนนสายแยกจากถนนลําซอ - โคกสมอ บานดูใน หมูที่ 16 ตําบลเมืองปก 

เชื่อมตอบานมาบเชือก หมูที่ 7 ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

118.โครงการ ถนนบานหนองกุง หมูที่ 1 ตําบลหนองพลวง เชื่อม บานหลุงจาน หมูที่ 7

 ตําบลหันหวยทราย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

119.โครงการ ถนนบานหันเตย หมูที่ 10 (สายทางบานหันเตย - หนองบัวลําสะแทด) 

เชื่อมตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

116.โครงการ ถนนบานดอนกอก หมูที่ 2 ตําบลหนองพลวง เชื่อม บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5

 ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

117.โครงการ ถนนเสนจากบานหัวสะพาน หมูที่ 8 ถึงบานหนองบัวนาค หมูที่ 1,10,11 

ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา เชื่อมบานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด

 จังหวดัขอนแกน (เสนบานเตยกระโตนถึงบานกุดหอยกาบ)

114.โครงการ ถนนสายจากบานดอนยาว หมูที่ 4 ตําบลเมืองโดน เชื่อม บานเมืองดู 

ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

115.โครงการ ถนนบานนางิ้ว หมูที่ 9 ตําบลประทาย (สายทางบานนางิ้ว - ทช.นม.

1017) เชื่อมตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

112.โครงการ ถนนบานหนองเรือ ตําบลตลาดไทร เชื่อม บานหนองออ ตําบลดอนมัน 

อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

113.โครงการ ถนนบานหนองคอกควาย หมูที่ 4 ตําบลโนนเพ็ด เชื่อมบานโคกพระ 

ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา
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140.โครงการถนนบานตะบอง หมูที่ 1 ตําบลโบสถ - บานจารยตํารา ตําบลทาหลวง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

141.โครงการถนนจากทางหลวง 206 หมูที่ 3 บานตําแย ตําบลกระเบื้องใหญ เชื่อมทาง

หลวงชนบท 3126 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

138.โครงการถนนสายบานดอนนํ้าซับ - คุมโนนทอง บานดอนนํ้าซับ หมูที่ 8 ตําบลชี

วาน เชื่อมบานโนนทอง หมูที่ 9 ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

139.โครงการถนนบานโนนทอ หมูที่ 9 สายทางจากคลอง 6 ซาย ตําบลกระชอน 

เชื่อมตอบานวงัมวง หมูที่ 1 ตําบลทุงสวาง อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

136.โครงการถนนสายซอย 3 ตอนบน บานนิคมพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลรังกาใหญ เชื่อม

บานสะแกงาม หมูที่ 10 ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา

137.โครงการถนนสายบานวงัหิน หมูที่ 18 บานดง หมูที่ 13 (สายวัดปา) ตําบลในเมือง 

เชื่อมบานพิทักษแสนยากร หมูที่ 2 ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอพิมาย จังหวดั

นครราชสีมา

134.โครงการถนนสายทางบานคลองสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลคลองมวง - เชื่อมบานหิน

ดาด ตําบลวังไทร อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

135.โครงการ ถนนลาดยางสายบานโนนสูง ตําบลทัพรั้ง - บานยางสามตน ตําบลพัง

เทียม อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

132.โครงการถนนบานหนองซอม หมูที่ 5 ตําบลโปงตาลอง (บริเวรแยกโรงเรียนบาน

หนองซอม เชื่อมตําบลวังกะทะ หมูที่ 24) และเชื่อมอําเภอปากชอง

133.โครงการถนนสายทางบานหนองหมาก หมูที่ 2 ตําบลคลองมวง เชื่อมบานคลอง

มะคาหิน ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

130.โครงการถนนเสนชายเขา หมูที่ 13 - หมูที่ 3 บานหนองยาง ตําบลพญาเย็น เช่ือม

เหวปลาก้ัง ตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

131.โครงการถนนบานสระน้ําใส หมูที่ 7 ตําบลโปงตาลอง เชื่อมบานเขาจันทรหอม หมู

ที่ 9 ตําบลขนงพระ (เสนสํานักสงฆถ้ําอิติปโส) และเชื่อมอําเภอปากชอง

128.โครงการถนนสายคุมบานใหมน้ําพุ บานซับตะเคียน หมูที่ 10 ตําบลกลางดง เช่ือม

ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

129.โครงการถนนเสนสามแยก 300 ไร หมูที่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวดั

นครราชสีมา เชื่อมตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี

127.โครงการถนนเสนนํ้าพุ (ตนตีนเปด) หมูที่ 1 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวดั

นครราชสีมา เชื่อมสะพานดํา อําเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี
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152.โครงการถนนนาบุงลีหนองตะไก - ถนนเลี่ยงเมือง บานหนองออก หมูที่ 10 ตําบล

จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบล

โคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

153.โครงการถนนซอยอัยการ - กรีนการเดน บานระกาย หมูที่ 6 ตําบลจอหอ เชื่อม

บานหัวสระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

150.โครงการถนนซอย 1 ถึงถนนสาย ฉ.บานมะคาพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลบานโพธิ์ 

เชื่อมตอกับ บานกระฉอด ตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

151.โครงการถนนบานบุพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลตลาด (ตอถนนสายตรงทางขวาง เชื่อม 

บานหนองกระดังงา หมูที่ 15 ตําบลจอหอ)

148.โครงการถนน (โรงเรียนบานบึงตะโก) บานบึงตะโก หมูที่ 7 ตําบลพลกรัง เชื่อม

บานมะเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

149.โครงการถนน (บานนางบัวชุม) หมูที่ 5 บานบุขี้ตุน ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง เชื่อม

 หมูที่ 8 บานโคกแขวนพัฒนา ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

146.โครงการถนนสายบานหนองนาลุม ตําบลหมื่นไวย – บานฝาย ตําบลหนองกระทุม 

เชื่อมตําบลหนองกระทุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จากศาลตาปูถึง

บายพาส รานนุก)

147.โครงการถนนบานหนองระเวยีง หมูที่ 12 ตําบลหนองระเวยีง อําเภอเมือง

นครราชสีมา เชื่อมบานหนองเรือ ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครราชสีมา (จากบานนายสมชายถึงนานายปาน)

144.โครงการถนนสายหมูที่ 14 บานหนองขอน ซอย 2 ตําบลนิคมสรางตนเอง เชื่อม 

บานนิคมสามมัคคี ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

145.โครงการถนนสายเพ็ชรมาตุคลา บานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลหนองระเวยีง 

อําเภอพิมาย เชื่อมบานมวง หมูที่ 7 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา

142.โครงการถนนทําเลเลี้ยงสัตวบานมะกอก ตําบลดงใหญ เชื่อมบานแทน ตําบลประ

สุข อําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา

143.โครงการถนนบานทาหลวง หมูที1่ (ทาจาน) ตําบลทาหลวง เช่ือมคลองหนองโบสถ

 บานรังกา หมูที่ 4 ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง 

นม.ถ.171-03)

คาท่ีดนิและ

สิ่งกอสราง
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500,000 500,000166.โครงการถนนสายบานหนองไมสัก จากบานยายคลาย ไปสูงเนิน บานหนองไมสัก 

หมูที่ 6 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมบานโคกสูง หมูที่ 14 ตําบลคลองมวง 

อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

164.โครงการถนนบานสุขสมบูรณ หมูที่ 2 เชื่อมบานไทยสามัคคี หมูที่ 1 เชื่อมบานหวย

ใต หมูที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมบานสวนหอม หมูที่ 2 ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้า

เขียว จังหวดันครราชสีมา

165.โครงการถนนบานหวยใหญใต หมูที่ 6 ตําบลไทยสามัคคี เชื่อมเทศบาลตําบลศาล

เจาพอ อําเภอวงัน้ําเขียว จังหวดันครราชสีมา

162.โครงการถนนลําหวยตะเคียน บานหนองมวง หมูที่ 7 ตําบลหวยแคน เชื่อมบาน

หวยปอ ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวดันครราชสีมา

163.โครงการถนนสายบานไทรงาม หมูที่ 7 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เชื่อมบาน

โปงวัวแดง หมูที่ 6 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

160.โครงการถนนสายฝายทะเมนชัยถึงรานเทอดซีเมนตบล็อก หมูที่ 1 บานทะเมนชัย 

ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

161.โครงการถนนจากหนองทับรัก ถึง สวนยางนายบุญโฮม หมูที่ 5 ตําบลไพล เชื่อมตอ

ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

158.โครงการถนนสายไปหนองกก หมูที่ 6 บานใหมทะเมนชัย ตําบลไพล เชื่อมตําบล

ชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

159.โครงการถนนสายบานกุดนํ้าใส ถึงโรงพยาบาลลําทะเมนชัย หมู 10 บานกุดนํ้าใส 

ตําบลไพล เชื่อมตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

156.โครงการถนนสายทางจากบริเวณบานหนองไผพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง 

เชื่อมตําบล หนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

157.โครงการถนนสายทางบริเวณบานพักสวัสดิการทหารโครงการ 2 บานหนองไผ

พัฒนา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์กลาง เช่ือมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

154.โครงการถนนบานหนองพลวงใหญ หมูที่ 3 (ซอยบานนายสมมาตร) ตําบลไชยมงคล

 เชื่อมตอถนนไป บานหนองผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

155.โครงการถนนบานหนองพลวงใหญ หมูที่ 3 ภูเขาทอง ซอย 2 ตําบลไชยมงคล ถึง

ถนนกองพันสรรพวุธกระสุนที่ 22 ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา
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800,000 800,000180.โครงการถนนสายหนองกก หมูที่ 2 ตําบลหนองบัวนอย - บานหนองโอง ตําบล

บานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

178.โครงการถนนบานหนองจอก หมูที่ 5 ตําบลมิตรภาพ - บานอุดมทรัพยพัฒนา หมูที่

 5 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

179.โครงการถนนบานทับมา หมูที่ 10 ตําบลสีคิ้ว - บานมอดินแดง หมูที่ 6 ตําบล

หนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

176.โครงการถนนสายบานศรีษะกระบือ หมูที่ 3 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว - บานโสก

แจง หมูที่ 8 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

177.โครงการถนนบานหนองสลักได (เสนหลังโรงเรียน) หมูที่ 4 ตําบลกุดนอย เช่ือม

บานหนองรี หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

174.โครงการถนนบานเขาพริก หมูที่ 7 ตําบลคลองไผ เชื่อมชุมชนสะแกราช เขต

เทศบาลตําบลคลองไผ หมูที่ 7 อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา

175.โครงการถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อมระหวาง อบต.มิตรภาพ เทศบาลเมือง สี

คิ้ว อําเภอสีคิ้ว และ อบต.มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

172.โครงการถนนบานวังราง หมูที่ 8 (วงัรางพัฒนาซอยที่ 9) ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสี

คิ้ว เชื่อมบานโปรงใหญ หมูที่ 20 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

173.โครงการถนนสายบานหนองนํ้าใส หมูที่ 1 ตําบลหนองนํ้าใส เชื่อมบานบุคา ตําบล

ดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

170.โครงการถนนสายบานวงัโรงนอย หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนองโบสถ หมูที่

 12 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ.96-005)

171.โครงการถนนสายบานปางละกอ หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานลาดอุดม หมูที่ 

16 ตําบลดอนเมือง อําเภอสคีิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

168.โครงการถนนอบจ.นม.25304 สายบานวังนํ้าเขียว ตําบลอุดมทรัพย - บานตลิ่งชัน 

ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

169.โครงการถนนสายบานโนนรัง หมูที่ 5 ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหวยลุง หมูที่ 2 

ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (นม.ถ. 96-007)

167.โครงการถนน อบจ.นม 25303 สายบานวังนํ้าเขียว หมูที่ 9 แยกทล.304 ตําบล

อุดมทรัพย - บานซบักานเหลือง ตําบลครบุรีใต อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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6,000,000 6,000,000194.โครงการถนนสายบานใหมทานตะวัน หมูที่ 9 ตําบลบานราษฎร เชื่อมบานบุงิ้ว หมู

ที่ 7 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา

192.โครงการถนนสายบานดอน หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา - เขื่อนระบายน้ําบานกุดหิน หมูที่ 8 ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

193.โครงการถนนบานหนองลุมปุก หมูที่ 3 ตําบลกุดโบสถ เชื่อมตําบลสระตะเคียน 

อําเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา

190.โครงการถนนสายเรียบคลอง บานมะเกลือเกาพัฒนา หมูที่ 18 ตําบลมะเกลือเกา 

อําเภอสูงเนิน - บานริมคลองพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

191.โครงการถนนสายบานกุดปลาเข็ง หมูที่ 1 - บานกุดหัวชาง หมูที่ 4 ตําบลโนนคา

อําเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงออ - สมกบงาม) ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา

188.โครงการ ถนนสายหนาโรงเรียนบานเมืองสูง บานเมืองสูง หมูที่ 8 ตําบลหนองตาด

ใหญ อําเภอสีดา เชื่อม บานโนนสําราญ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

189.โครงการถนนบานโนนสะอาด หมูที่ 10 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา เชื่อม บาน

ทองหลางนอย ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา

186.โครงการ ถนนสายบานโนนสําราญ ตําบลสามเมือง - บานเมืองสูง ตําบลหนองตาด

ใหญ อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

187.โครงการ ถนนสายทางบานหัวนา หมูที่ 4 ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา เชื่อม 

บานเพ็ดนอย ตําบลหันหวยทราย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

184.โครงการ ถนนสายบานหญาคาหมูที่ 5 ตําบลสีดา เช่ือม บานดอนสะแบง หมูที่ 6 

ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา

185.โครงการ ถนนจากสี่แยกเริงสะแก บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง อําเภอสี

ดา เชื่อม บานเขวา ตําบลกระทุมราย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

182.โครงการ ถนนสายบานหินแห หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง บานดอนเต็ง หมูที่ 5 ตําบล

หนองตาดใหญ

183.โครงการ ถนนสายบานดอนโกย - บานหินแห ตําบลสีดา ถึง บานดอนเต็ง หมูที่ 5 

ตําบลหนองตาดใหญ

181.โครงการถนนบานลําบานใหม หมูที่ 5 ตําบลหนองหญาขาว เชื่อมตอบานดอน

หัวมัน หมูที่ 10 ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา
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206.โครงการถนนสายบานตะครอใต หมูที่ 9 ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา - บานหินโคน หมูที่ 1 ตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

207.โครงการถนนจากชลประทาน บานหวยแคน หมูที่ 1 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวย

แถลง จังวัดนครราชสีมา เชื่อมบานหนองเมืองต่ํา ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลาย

มาศ จังหวดับุรีรัมย

204.โครงการถนนบานทับสวายพัฒนา หมูที่ 2 จากฟารมสุพรรณ ไปถนน 226 ตําบล

ทับสวาย เชื่อมบานหลุมดิน ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวดันครราชสีมา

205.โครงการถนนบานหนองแต หมูที่ 2 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อมบานสระแร ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

202.โครงการถนนบานกูศิลาขันธ หมูที่ 4 ตําบลหลุงประดู เชื่อมบานโคกซาด ตําบล

หลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวดันครราชสีมา

203.โครงการถนนบานหนองหวา หมูที่ 5 ตําบลทับสวาย (จากสามแยกหมูบานทางไป

ไรนายวิเชียร โยวราช) เชื่อม บานโนนแกว ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา

200.โครงการถนนบานจิตประสงค หมูที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 08 สายหนองโจด

จิตประสงค ตําบลลุงเขวา เชื่อมตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด

นครราชสีมา

201.โครงการถนนบานจิตประสงค หมูที่ 1 รหัสสายทาง นม.ถ.259 - 31 จิตประสงค 

ซอย 11 ตําบลลุงเขวา เชื่อมตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

198.โครงการถนนสายหัวทํานบไรใหญ ตําบลหนองบุนนาก เชื่อมบานสุขไพบูลย ตําบล

สุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

199.โครงการถนนบานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม 

บานโคกพวง หมูที่ 12 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา (สาย

ทาง นม.ถ.74 - 004 สายทางบานโคกลอย - บานละลมใหมพัฒนา)

196.โครงการถนนบานใหมสมบูรณ หมูที่ 3 ตําบลบานใหม เชื่อม บานหนองจาน ตําบล

ลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา (รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.213 - 

06)

197.โครงการถนนบานประชานิมิตร หมูที่ 4 ตําบลหนองตะไก เชื่อมบานหนองไทร 

ตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา

195.โครงการถนนบานสระมะคาตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก เชื่อมตําบลแชะ

 อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา
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08.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.08303 บ.ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

09.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.07202 บ.ดานเกวียน - บ.กอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

06.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02307 บ.แชะ– บ.โนนกลาง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

07.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.07203 บ.หนองหญาปลอง – บ.กุดจอกนอย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

04.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02102 บ.เทพนิมิตร – บ.ประดูงาม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

05.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02204 บ.สระวานพระยา– บ.หัวทํานบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

02.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.04203 บ.ตะโก – บ.โคกตะพาบ อ.คง จ.นครราชสีมา

03.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

12.โครงการ เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.13202 บ.หนองมวงใหญ – บ.หนองกุง อ.ประทาย จังหวดั

นครราชสีมา

01.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.04201 บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

208.โครงการถนนจากบานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา เชื่อมบานสระแร ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

209.โครงการถนนจากสามแยกบานหวยแคน หมูที่ 1 ตําบลหวยแคน อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมบานหนองเมืองต่ํา ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย
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500,000 500,00022.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02101 บ.มาบพิมาน – บ.ตล่ิงชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

20.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนองไทร - วงัไทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

21.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนหา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

18.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.14306 บ.หนองแฟบ – บ.โคกนางเหริญ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

19.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.21301 บ.คลองยาง- บานคลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

16.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.14011 แยก ทล.หมายเลข 24 - บ.สวนหอม อ.ปกธงชัย จ.

นครราชสีมา

17.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.14203 บ.โคกศิลา – บ.หัน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

14.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.14305 บ.ลําซอ – บ.โคกสมอ อ.ปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

15.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.14201 บ.งิ้ว – บ.หนองโดน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

13.โครงการ เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสายอบจ.นม.13201 บ.เขวา ม.6 – บ.นางรํา อ.ประทาย จังหวดันครราชสีมา

13.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

10.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.08305 บ.หวย – บ.หนองบัวละคร อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

11.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.26201 บ.ดานขุนทด - บ.หนองแวง อ.เทพารักษ จ.นครราชสีมา
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34.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15307 บ.วงัหิน – บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

35.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

32.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

33.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

30.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15310 บ.ตําแย - บ.วดั อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

31.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15204 บ.หนองปรือ - บ.ดงใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

28.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15309 บ.โนนไมแดง - บ.ใหมไทยจารย อ.พิมาย,อ.หวยแถลง จ.

นครราชสีมา

29.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ทาหลวง - บ.กลวย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

26.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.01316 บ.ยองแยง – วัดพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

27.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.01222 บ.โกรก - บ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

24.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02306 บ.ซับระวงิ – บ.บอลิง อ.ครบุรี,อ.เสงิสาง จ.นครราชสีมา

25.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.13201 บ.เขวา ม.6 – บ.นางรํา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

23.โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 

ถนนสาย อบจ.นม.02305 บ.หนองสะแก – บ.หนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
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500,000 500,00016.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.06203 บานโคกหนองโสน ม.2,3 ตําบลสีสุก อําเภอ

จักราช จังหวดันครราชสีมา

14.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.19101 บานหนองกระโดน - บานหนองมวง อําเภอ

ขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา

15.โครงการถนนจากซอยปาเต็งหนา บานเมืองทอง หมูที่ 6 ตําบลเมืองเกษตร ทางเชื่อม

เขตติดตอบานโนนมะเกลือ ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา

12.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02203 บานอรพิมพ – บานพนาหนองหิน 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

13.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.02204 บานสระวานพระยา – บานหัวทํานบ 

อําเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

10.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12203 บานปาตอง – บานหลุบกุง อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา

11.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.12204 หนองหญาปลอง – บานดานชาง อําเภอบัว

ใหญ จังหวดันครราชสีมา

08.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15308 บานทาหลวง - บานกลวย อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา

09.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10308 เทศบาลโนนสูง - บานสระพรวน อําเภอโนน

สูง จังหวัดนครราชสีมา

06.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20305 บานสคีิ้ว - บานหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา

07.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15206 บานเมืองที - บานธารละหลอด อําเภอพิมาย

 จังหวดันครราชสีมา

04.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10301 บานโคกสะอาด - บานขามเฒา อําเภอโนน

สูง จังหวัดนครราชสีมา

05.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.10202 บานดานคนคบ - ปากทางเทศบาล อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

02.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.13203 บานดอนมัน - บานละเลงิหิน อําเภอ

ประทาย จังหวดันครราชสีมา

03.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ – ซับเศรษฐี อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

36.โครงการกอสรางระบบสํารองนํ้า อุปโภคบริโภค พรอมหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 

15 ลูกบาศกเมตร โรงเรียนคลองไผวทิยา

01.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.32203 บานดานกะตา – บานโสง อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวดันครราชสีมา
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30.โครงการถนนสายบานซับนอย หมูที่ 3 ตําบลวังไทร เช่ือมบานคลองยาง หมูที่ 3 

ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

31.โครงการ ถนนบานหัวทํานบ หมูที่ 14 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา - บานเมือง

เกา หมูที่ 13 ตําบลบัลลังก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

28.โครงการถนนจากสามแยกมอตาแกน หมูที่ 8 ตําบลกลางดง เช่ือมบานซับน้ําเย็น 

ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

29.โครงการถนนบานกุดโงง หมูที่ 7 ตําบลวังไทร เช่ือมบานหนองไทร หมูที่ 11 ตําบล

คลองมวง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

26.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.14012 บานหนองตะแบก - บานหนองประดู 

อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมา

27.โครงการสายคุมปาเสียด บานปางแจง หมูที่ 5 ตําบลกลางดง เช่ือมบานซับน้ําเย็น 

ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา

24.โครงการ ถนนบานกระเบื้อง ตําบลดอนตะหนิน - บานหนองหัวชาง ตําบลเสมาใหญ

 อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

25.โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13307 บานบึงกระโดน ตําบลประทาย อําเภอ

ประทาย – บานดอนยาว จังหวดันครราชสีมา

22.โครงการถนน สายเกาะระคาย บานคลองบง หมูที่ 2 ตําบลวังยายทอง - บานเทพ

นิมิตร ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

23.โครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.09202 ตลาดโคกสวาย – บานหนองหอย อําเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

20.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.08306 บานตะเคียนใหญ - บานปราสาท อําเภอ

ดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา

21.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18201 บานมะเกลือใหม - บานสงูเนิน อําเภอสูง

เนิน จังหวดันครราชสีมา

18.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18202 บานตะคองหลง-บานโสกแจง อําเภอสูงเนิน

 จังหวดันครราชสีมา

19.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บานบุใหญ - บานนาตะโครก อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา

17.โครงการถนนบานโนนหมัน หมูที่ 9 ถึงบานเสม็ด หมูที่ 11 ตําบลหนองงเูหลือม 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา เชื่อมอําเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา (อส

มท. เชื่อมอําเภอเมือง)
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323,100 323,100

500,000 500,000

500,000 500,000

5,000,000 5,000,000

140,000 140,000

293,979,960 317,934,900 27,364,900 1,474,383,030 52,738,800 72,094,150 26,482,180 583,353,280 5,540,000 2,926,219,200รวม 32,122,400 40,225,600

คาชดเชยสัญญาแบบปรับคาได (คา K)

01.โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระดับตื้น โรงเรียนอรพิมพวทิยา จํานวน 4 ชุด

42.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20101 บานลาดใหญ - บานหนองไทร อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

40.โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. หนาหอประชุม 100/27 โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม

41.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.20304 บานหนองนํ้าใส - บานสงาพัฒนา อําเภอสี

คิ้ว จังหวดันครราชสีมา

38.โครงการถนนจากสามแยกหนองแวง ถึง วัดปาสโรรักษ หมูที่ 5 ตําบลไพล อําเภอลํา

ทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา เชื่อมตอตําบลหนองขมาร อําเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย

39.โครงการปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม

36.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.27303 บานหนองสะแก - บานเมืองยาง อําเภอ

เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

37.โครงการถนนจากลํานางเล้ิงถึงลํานํ้ามูล หมูที่ 4 เชื่อมตอ ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอ

เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

34.โครงการถนนบานโนนตูม หมูที่ 1 สายบานโนนตูม ตําบลธารละหลอด เช่ือมบาน

หนองโสน หมูที่ 11 ตําบลหนองระเวยีง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

35.โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 01209 บานพะเนาว - บานโตนด อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

32.โครงการ ถนนบานหนองแหว หมูที่ 12 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา ถึง บาน

สระตอง ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

33.โครงการถนนสายบานปารัง หมูที่ 4 ตําบลสัมฤทธิ์ เชื่อมบานทองหลาง หมูที่ 12 

ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานีขนสงโชคชัย)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

ค่าบริการสถานีขนส่ง 0 0 539,220 157,720

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0 0 744,400 1,185,600

รวมรายรับ 0 0 1,283,620 1,343,320

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 30,000 30,000

งบบุคลากร 0 0 600,000 600,000

งบดําเนินงาน 0 0 632,820 686,320

งบลงทุน 0 0 20,800 27,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 1,283,620 1,343,320
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,343,320 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,343,320 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 157,720 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,185,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการเพื่อใช้ในกิจการสถานีขน
ส่งโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,343,320 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 30,000 บาท

งบกลาง รวม 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจาง
ทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ ของสถานีขนสงผูโดยสารโชค
ชัย เบิกจายตาม มาตรา 47 
- 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
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 600,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไปของกิจการสถานีขนสงโชคชัย 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งโชคชัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกิจการสถานีขนสงโชคชัย 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 686,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ตํารวจ สารวัตร
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

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนสงผู
โดยสารโชคชัย 
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2559
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน
 

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการและลูกจางของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

ค่าใช้สอย รวม 197,320 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 182,320 บาท

1.คาจางขนขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 22,720 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ขุดลอกทอระบาย
น้ํา ฯลฯ สําหรับบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย โดยเบิก
จายตามระเบียบที่กําหนด 
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 จางเหมาขนยายสิ่งของ
ตางๆ การกําจัดปลวก ตัดหญา ถางปา การจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ
 สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย โดยเบิกจายตามระเบียบที่
กําหนด 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 ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งงบประมาณไวที่ 
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขน
สง 10,000 บาท
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลือ งบเฉพาะ
การฯ 30,000 บาท

950



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขน
สง  5,000 บาท
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลือ งบเฉพาะ
การฯ 20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง 
เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
-วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขน
สง 5,000 บาท
ตั้งรายจายจากเงินได อบจ. เพื่อชวยเหลือ งบเฉพาะ
การฯ 10,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
ตั้งรายจายจากเงินรายไดจากการเดินรถประจําทางหรือขนสง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 119,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าใชกับทรัพย์สินของสถานีขนสงผู
โดยสารโชคชัย
เปนไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใชในอาคารและกิจการซึ่งเปนทรัพย์สิน
ของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย
เปนไปตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในราชการของสถานีขนสงผูโดยสารโชค
ชัย
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการระบบโทรคมนาคม (Internet) ใชใน
ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารโชคชัย 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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งบลงทุน  เป็นเงิน 27,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 27,000 บาท

1. โตะเหล็ก จํานวน  12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัว ตัวละ 6,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

2. เกาอี้สํานักงาน จํานวน  5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้มีพนักพิงและที่เทาแขน จํานวน 2
 ตัว ตัวละ 2,500 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ

3. ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4
 ฟุต รวม 2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได อบจ. เพื่อชวยเหลืองบเฉพาะการ
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