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สารบัญ 
    หนา 

สวนที่ 1 คำแถลง   

 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง    1 

สวนที่ 2 บันทึกหลกัการและเหตุผล 

 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดแบงตามดาน     2 

 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดแบงตามแผนงาน     3 

 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล     5 

รายงานประมาณการรายรับ     6  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ           9 

รายงานประมาณการรายจาย   10  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย   17 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป   17 

 แผนงานการศกึษา   19     

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   48  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายแยกตามแผนงาน (ตาราง)   65      



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ถนนกําแหงสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซอย-  ถนนกําแหงสงคราม  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,633,207 คน
ชาย 1,294,622 คน

หญิง 1,338,585 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น    

         บัดนี้ปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  

เป็นเงินทั้งสิ้น 140,268,252.75 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 138,868,550.00 บาท    

1



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,022,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 25,015,350

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 110,831,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 138,868,550
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
รวม

งบลงทุน 1,664,000 1,358,000 3,022,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,664,000 1,358,000 3,022,000

รวม 1,664,000 1,358,000 3,022,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบดําเนินงาน 2,508,500 2,508,500
    ค่าวัสดุ 2,508,500 2,508,500

งบลงทุน 22,506,850 22,506,850
    ค่าครุภัณฑ์ 22,352,250 22,352,250

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 154,600 154,600

รวม 25,015,350 25,015,350
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 110,831,200 110,831,200
    ค่าครุภัณฑ์ 45,379,000 45,379,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,452,200 65,452,200

รวม 110,831,200 110,831,200
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รับจริงถึงวันที่ 14/8/2565  

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร
      ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 18,000,000 25,944,587.74 0

      ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 97,000,000 81,457,149.25 0

รวมหมวดภาษีอากร 115,000,000 107,401,736.99 0
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
      ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 0 4,000.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 0 9,988.40 0

      ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 2,000,000 4,855,582.21 0

      ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0 483,800.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000,000 275,967.00 0

      ค่าปรับอื่น ๆ 0 11,001.96 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,000,000 5,640,339.57 0
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
      ค่าเช่าหรือบริการ 0 12,970.00 0

      ดอกเบี้ย 20,000,000 18,698,016.33 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 20,000,000 18,710,986.33 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
      ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0 953,000.00 0

      ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0 3,999.00 0

      เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0 0.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,400,000 662,102.74 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,400,000 1,619,101.74 0
หมวดรายได้จากทุน
      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 60,000 51,004.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 60,000 51,004.00 0
หมวดภาษีจัดสรร
      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 0 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน 0 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 0 0.00 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ 25,000,000 32,912,992.68 0

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 0.00 0

      เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0 0.00 0

      ภาษีการพนัน 0 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0 0.00 0

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 0.00 0

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 150,000,000 196,039,762.52 46,039,700

รับจริงถึงวันที่ 14/8/2565  
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0 0.00 0

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 245,000,000 301,089,449.45 47,566,050

      ภาษีรถยนต์ 731,540,000 776,802,879.47 45,262,800

      ภาษีสรรพสามิต 0 0.00 0

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0 0.00 0

      อากรประมง 0 0.00 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,151,540,000 1,306,845,084.12 138,868,550
หมวดเงินอุดหนุน
      เงินอุดหนุนทั่วไป 1,322,444,400 1,322,444,400.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,322,444,400 1,322,444,400.00 0
รวมทุกหมวด 2,622,444,400 2,762,712,652.75 138,868,550

รับจริงถึงวันที่ 14/8/2565  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 138,868,550.00   บาท  แยกเป็น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 138,868,550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 46,039,700.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 47,566,050.00 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 45,262,800.00 บาท

 รับจริงถึงวันที่ 14/8/2565  
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รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 1,664,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,664,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,664,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0 0 1,664,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 0 1,358,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,358,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,358,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 1,358,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 3,022,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 0 0 2,508,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,508,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,508,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 1,737,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 63,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 170,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

01. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 766,300

02. จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์
และ ไมโครบิท โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

0 0 1,998,700

03. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนครบุรี 0 0 2,095,850

04. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

0 0 2,001,400
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
05. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

0 0 1,888,500

06. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

0 0 1,037,000

07. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบัวใหญ่ 0 0 2,580,500

08. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

0 0 1,556,250

09. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

0 0 442,200

10. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

0 0 1,718,100

11. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

0 0 2,354,150

12. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสูงเนิน 0 0 1,942,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,352,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 154,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 154,600
รวมงบลงทุน 0 0 22,506,850

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 25,015,350
รวมแผนงานการศึกษา 0 0 25,015,350
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ํา 0 0 7,689,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ซื้อสะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) 0 0 28,000,000

รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จํานวน 3 คัน 0 0 9,690,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 45,379,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อตําบลด่านคล้า บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 10 ตําบลด่านคล้า อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านคอหนองบัว
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 7,600,000

02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 
บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 ตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง
- นิคมสร้างตนเอง ซอย 5 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 20,120,000

03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลครบุรี ตําบลครบุรี  เชื่อมบ้านบึงไทย หมู่ที่ 9 ตําบลท่าลาดขาว 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 9,883,200
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ําเขียวถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ 
บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง 
หมู่ที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,960,000

05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่น้อย สายศาลาประชาคม  
บ้านหนองไผ่น้อย ตําบลเสิงสาง เชื่อมต่อ ตําบลกุดโบสถ์  
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 375,000

06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตําบลชีวึก
อําเภอขามสะแกแสง - บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

0 0 500,000

07.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม ตําบลธารละหลอด
เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 499,000

08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4
ตําบลดงใหญ่ ถึง บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 500,000

09.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 5
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านหนองพฤกษ์ 
หมู่ที่ 9 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

0 0 500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308
บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

0 0 495,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
02.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07306
แยกทางหลวง 2017 – บ.หนองทองคํา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

0 0 495,000

03. โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10310
บ.บิง – บ.จันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0 0 495,000

04.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10305
 บ.โค้งกระพี้ – บ.คล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0 0 495,000

05.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10301
บ.โคกสะอาด – บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

0 0 495,000

06.โครงติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 500,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205) บ้าน
หนองพลวงใหญ่ -บ้านหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 10,000,000

02.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปด อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 10,040,000

03.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากซอยป่าเต็งหนาถึงบ้านนายโอ บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ 
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 500,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 65,452,200

รวมงบลงทุน 0 0 110,831,200
รวมงานก่อสร้าง 0 0 110,831,200

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 110,831,200
รวมทุกแผนงาน 0 0 138,868,550
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 138,868,550 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 1,664,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,664,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,664,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล / แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  
จํานวน 1 คันๆ ละ 1,664,000.- บาท 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0204.3/ว 168
ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,358,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,358,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,358,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1,358,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คันๆละ 1,358,000 บาท 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0204.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 25,015,350 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,508,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,508,500 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 2,508,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับ  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา ดังนี้ 
1.งานสติ๊กเกอร์ จํานวน 16 ตร.ม.
2.ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 1 ชุด
3.โปรแกรม DIGITAL CONTENT RESOURCE CENTER
TUTOR ON DEMAND ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ทุกกลุ่มสาระในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1,400 เรื่อง 
4.โปรแกรม DIGITAL CONTENT RESOURCE CENTER
TUTOR ON DEMAND ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ทุกกลุ่มสาระในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1,700 เรื่อง  
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 9 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าครุภัณฑ์ รวม         22,352,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 1,737,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  ห้องสมุดดิจิทัล  ดังนี้   
1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยิง จานวน 1  เครื่อง ราคา 21,500 บาท
2. ที่กั้นทางเข้า-ออก จํานวน 1 ชุด ราคา 55,000 บาท
3. โซฟาสําหรับนั่งอ่านหนังสือ แบบ 3 ที่นั่ง  จํานวน 5 ชุดๆ ละ
 9,500 บาท  รวมเป็นเงิน 47,500 บาท 
4. เก้าอี้อ่านหนังสือ จํานวน 24 ตัวๆ ละ 950 บาท
เป็นเงิน 22,800 บาท 
5.เก้าอี้บรรณารักษ์ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,500 บาท
เป็นเงิน 16,500 บาท 
6. เก้าอี้ Bean Bag จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,500 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
7. เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ จํานวน 1 ชุด ราคา 200,000 บาท
8. ตู้บานปดหลังบรรณารักษ์ จํานวน 1 ชุด ราคา 55,000 บาท
9. ชั้นวางหนังสือ แบบ 2 ชั้น จํานวน 20 ใบๆ ละ 15,000 บาท
 เป็นเงิน 300,000 บาท 
10. ชั้นวางหนังสือ แบบ 3 ชั้น จํานวน 4 ใบๆ ละ 15,900 บาท
  เป็นเงิน 63,600 บาท 
11. โต๊ะอ่านหนังสือ จํานวน 4 ตัวๆ ละ 16,500 บาท
 เป็นเงิน 66,000 บาท  
12. ชุดตกแต่งผนังสําหรับทีวี  จํานวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท
13. ชุดโซฟาตัวเอส จํานวน 1 ชุด ราคา 115,000 บาท
14. สตูลทรงเหลี่ยม จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท
เป็นเงิน 13,000 บาท 
15.ซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 1 ชุด
ราคา 135,000 บาท 
16. แท่นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 1 แท่น
 ราคา 25,000 บาท  
17. ยกพื้นซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  จํานวน 1 ชุด
ราคา 60,000 บาท 
18. โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมุมสืบค้น

งบลงทุน รวม 22,506,850 บาท
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จํานวน 6 ชุดๆ ละ 12,500 บาท  เป็นเงิน 75,000 บาท  
19. โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์สําหรับมุมสืบค้น  จํานวน 2 ชุดๆ ละ 12,500
 บาท  เป็นเงิน 25,000 บาท  
20. เก้าอี้บาร์สําหรับมุมสืบค้น จํานวน 12 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็น
เงิน 66,000 บาท (ข้อ 1-20 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด) 
21. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 7 ชุดๆ ละ 45,500 บาท เป็น
เงิน 318,500 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตาม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หน้า 24-25 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 63,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้
1. ชุดขยายเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด ราคา 18,500  บาท
2. อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสําหรับเครื่องเสียงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 งาน ราคา  45,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 23 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อครุภัณฑ์  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
 ราคา 30,000 บาท 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด) 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ Digital Signage จํานวน 1 ชุด
ราคา 95,000 บาท
3. กล้อง Face Recognition จํานวน 1 ชุด ราคา 45,000 บาท
(ข้อ 2-3 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด)
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 24 ลําดับที่  13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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01. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 766,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท
2. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท
เป็นเงิน 160,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,400 บาท  เป็นเงิน 10,800 บาท
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท 
5. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U) จํานวน 2 ใบๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
6. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,700 บาท
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,500 บาท
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 7 ชุดๆละ 23,000 บาท เป็นเงิน 161,000 บาท
(ข้อ 1-8 เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด)
9. ขายึดคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จํานวน 8 ชุดๆ ละ 9,500 บาท
เป็นเงิน 76,000 บาท
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก TABLET ออกทีวี จํานวน 1 ชุด
ราคา 6,500 บาท
11. โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนสื่อ-หนังสือ 1 ระบบ ราคา 32,500 บาท
12. โปรแกรมระบบตู้บัตรรายการหนังสือ จํานวน 1 ระบบ ราคา 22,500 บาท
13. โปรแกรมระบบยืม-คืนหนังสือ 1 จํานวน 1 ระบบ ราคา 32,500 บาท
14. โปรแกรมระบบสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด จํานวน 1
 ระบบ ราคา 22,500 บาท
15. โปรแกรมระบบ ICT DIGITAL LIBRARY BOOK ON DEMAND
จํานวน 1 ระบบ ราคา 18,300 บาท 
16. โปรแกรมระบบ ICT DIGITAL LIBRARY VIDEO ON DEMAND

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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จํานวน 1 ระบบ ราคา 18,300 บาท
17. โปรแกรมระบบ ICT DIGITAL LIBRARY SOUND ON DEMAND
จํานวน 1 ระบบ ราคา 18,300 บาท
18. โปรแกรมระบบ ICT SCIENCE LIBRARY LAB ON DEMAND
จํานวน 1 ระบบ ราคา 18,300 บาท
19. โปรแกรมระบบ ICT DIGITAL HOME THEATER ENTERTAINMENT
จํานวน 1 ระบบราคา 18,300 บาท 
20. โปรแกรมระบบ ICT RESOURCE CENTER TUTOR ON DEMAND
จํานวน 1 ระบบ ราคา 18,300 บาท 
(ข้อ 9-20 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด)
21. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด ฉบับล่าสุด)
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หน้า 22-23 ลําดับที่ 13
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

02. จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่น
ยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 1,998,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
จํานวน 14 รายการ ดังนี้
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เครื่องกลกําลัง จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 299,000 บาท
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานสะอาด จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 299,000 บาท
3. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 325,000 บาท
4. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ จํานวน 1

24



 ชุดๆ ละ 242,000 บาท
5. ชุดการเรียนรู้แขนกลควบคุมไร้สาย จํานวน 8 ชุด ชุดละ 15,250 บาท เป็น
เงิน 122,000 บาท
6. ชุดการเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ โดยการเขียนโปรแกรมด้วยไมโครบิท
จํานวน 9 ชุดๆ ละ 19,500 บาท เป็นเงิน 175,500 บาท
7. ชุดการเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านปัญญา
ประดิษฐ์ จํานวน 
8 ชุดๆ ละ 24,500 บาท เป็นเงิน 196,000 บาท
8. ชุดการเรียนรู้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุดเริ่มต้น จํานวน 2 ชุดๆ ละ 9,800
 บาท 
เป็นเงิน 19,600 บาท
9. ชุดการเรียนรู้ รางกลิ้งบอล จํานวน 2 ชุดๆ ละ 19,500 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท
10. ชุดการเรียนรู้ พลังงานสิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ชุดๆ ละ 9,800 บาท
เป็นเงิน 19,600 บาท
11. ฐานรองชุดต่อพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ชุดๆ ละ 11,800 บาท
เป็นเงิน 23,600 บาท
12. ชั้นวางหนังสือคู่มือ จํานวน 12 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 42,000 บาท
13. ภาชนะพลาสติกสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน 40 ชุดๆ ละ 285 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท
14. ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกแบบนวัต
กรรม
และเทคโนโลยีความหนา 0.25 ซม. จํานวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ตาราง
เมตร
ด้านหลังห้องเป็นผนังจําลอง Creative Board เป็นผนังที่ออกแบบให้สามารถ
จําลองโมเดลต่าง ๆ
บนผนังได้เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างไม่จํากัด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตร
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ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม หน้าห้อง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 185,000 บาท
เป็นไปตาม
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 12-13 ลําดับที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนครบุรี มีรายละเอียดดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ 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 
เป็นเงิน 108,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 46 ตัวๆ ละ 21,000 บาท 
เป็นเงิน 966,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 จํานวน 6 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 9 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 51,300 บาท 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว
ราคา 11,000 บาท 
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆละ 8,300 บาท เป็นเงิน 33,200 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 9 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 76,500 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย
จํานวน 950 เมตรๆละ 50 บาท เป็นเงิน 47,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 66 จุดๆ ละ 2,100 บาท
เป็นเงิน 138,600 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน  50,000 บาท

03. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนครบุรี จํานวน 2,095,850 บาท
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14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 10 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน  25,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 10 จุดๆ ละ 1,500
 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 66 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค
จํานวน 1 งาน ราคา 68,750 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์
จํานวน 1 งาน ราคา 19,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 5 ลําดับที่ 2
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 22 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 118,800 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 40 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 9 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 51,300 บาท 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000 บาท
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 7 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 58,100 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 9 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 76,500 บาท
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย
จํานวน 1,500 เมตรๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 62 จุดๆ ละ 2,100 บาท
เป็นเงิน 130,200 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 10 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 25,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค
จํานวน 7 จุดๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 10,500 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC

04. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเตรียม
อุดม ศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

จํานวน 2,001,400 บาท
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จํานวน 62 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 62,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 72,000 บาท
18.ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 19,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 9 ลําดับที่ 8
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

05. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์

จํานวน 1,888,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้
สาย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 เป็นเงิน 108,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 44
 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 924,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 4
 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
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 ช่อง จํานวน 8 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 66,400 บาท
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 62,700 บาท
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว
ราคา 11,000 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 300 เมตรๆ ละ 50
 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อร้อยสาย PVC จํานวน 64 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 12 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 2 จุดๆ ละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC จํานวน 64 จุด จุด
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 
17. ค่าแรงเดินสาย และเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 16,500 บาท 
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
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เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 11 ลําดับที่ 9
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ 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 10 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 15 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 41,500 บาท  
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
 เป็นเงิน 28,500 บาท 
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 600 เมตรๆ ละ 50
 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 25 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 6
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 6 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 6 จุดๆ ละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC

06. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2

จํานวน 1,037,000 บาท
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จํานวน 25 จุด ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 42,000 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
 เป็นเงิน 11,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 14 ลําดับที่ 15
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบครือข่ายไร้สาย โรงเรียน
บัวใหญ่  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. อุปกรณ์ป้องกันครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1  จํานวน 1
 ตัว ราคา 240,000 บาท
2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบครือข่าย แบบที่ 1  จํานวน 1

 ตัว ราคา 50,000 บาท  
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  จํานวน 40
 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)

แบบที่ 2  จํานวน 60 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 1,260,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  แบบที่ 2 จํานวน 6

 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท  
6. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท  
7. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,700 บาท  เป็น
เงิน 57,000 บาท 
8. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว  ราคา 11,000 บาท
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 8,300 บาทเป็นเงิน 41,500 บาท  
10. ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย  จํานวน 1,000 เมตรๆ ละ 50
 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC
ร้อยสาย จํานวน 100 จุดๆ ละ 2,100 บาท 
เป็นเงิน 210,000 บาท 
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 7
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท 
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 7 จุดๆ ละ 2,500 บาท
 เป็นเงิน 17,500 บาท 
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 7 จุดๆ ละ 1,500
  บาท เป็นเงิน 10,500 บาท  
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 100 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
17. ค่าแรงดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค  จํานวน 1 งาน

07. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนบัวใหญ่ จํานวน 2,580,500 บาท
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 เป็นเงิน 52,000 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์  จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 15,000 บาท 
เป็นไปตาม
 - เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
– เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปด ฉบับล่าสุด 
– เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา
ใน ท้องตลาด 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 16 ลําดับที่ 16
 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 25 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 26 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 546,000 บาท 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 49,800 บาท
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 45,600 บาท
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 8 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย
จํานวน 750 เมตรๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย
จํานวน 51 จุดๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 107,100 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 9 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 22,500 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค

08. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

จํานวน 1,556,250 บาท
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จํานวน 9 จุดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 51 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท 
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค
จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 56,250 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์
จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 19 ลําดับที่ 19
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 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 เป็นเงิน 37,800 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 7 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 147,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว
ราคา 11,000 บาท
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 11,400 บาท
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 16,600 บาท
9. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
10. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 300 เมตรๆ ละ 50
 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
11. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 14 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท
12. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
13. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 3 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
14. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 3 จุดๆ ละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
15. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 14 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 

09. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

จํานวน 442,200 บาท
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16. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 21,000 บาท 
17. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 21 ลําดับที่ 21
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 ตัวๆละ 5,400 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 25 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 525,000 บาท 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้  ราคา 22,000 บาท
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 45,600 บาท 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000 บาท
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 10 ตัวๆละ 8,300 บาท เป็นเงิน 83,000 บาท 
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 8 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท 
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย
จํานวน 800 เมตรๆละ 50 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย
จํานวน 80 จุดๆละ  2,100 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 11 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน  55,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 11 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน  27,500 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค

10. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

จํานวน 1,718,100 บาท
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จํานวน 11 จุดๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 80 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
ราคา 69,500 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
ราคา 19,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 24 ลําดับที่ 23
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 30 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 50 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 1,050,000 บาท
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
 จํานวน 7 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 3 ตัว ตัวละ 8,300 บาท เป็นเงิน 24,900 บาท
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 57,000 บาท
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว
ราคา 11,000 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  19 นิ้ว
ขนาด 6U จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้ง
จํานวน 1,450 เมตรๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 72,500 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย
จํานวน 80 จุดๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 11 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 11 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 27,500 บาท

11. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสีคิ้ว
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จํานวน 2,354,150 บาท
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15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 11 จุดๆ ละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC
จํานวน 80 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 85,750 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 21,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 26 ลําดับที่ 25
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสูงเนิน  มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 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 เป็นเงิน 113,400 บาท
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จํานวน 40 ตัวๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท  
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท 
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ ราคา 22,000 บาท 
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,700 บาท
เป็นเงิน 57,000 บาท
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ตัว ราคา 11,000 บาท
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 8 ตัวๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 66,400 บาท
10. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10
 ตู้ๆ ละ 8,500 บาทเป็นเงิน 85,000 บาท
11. สายไฟเบอร์ออฟติค และอุปกรณ์ติดตั้งสาย จํานวน 600 เมตรๆ ละ 50
 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
12. สาย UTP CAT6 และท่อ PVC ร้อยสาย จํานวน 61 จุดๆ ละ 2,100
 บาท เป็นเงิน 128,100 บาท
13. ถาดเก็บสายอุปกรณ์ในตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 11 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท
14. ระบบไฟฟ้าตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 11 จุดๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 27,500 บาท
15. วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 11 จุดๆ ละ 1,500
 บาท 
เป็นเงิน 16,500 บาท 
16. ค่าแรงติดตั้งสาย UTP CAT6 และเดินท่อร้อยสาย PVC

12. ติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนสูงเนิน จํานวน 1,942,400 บาท
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จํานวน 61 จุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 61,000 บาท
17. ค่าแรงเดินสายและเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 64,500 บาท
18. ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน
เป็นเงิน 21,000 บาท
เป็นไปตาม 
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
- เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปด ฉบับล่าสุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 31 ลําดับที่ 31
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 154,600 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 154,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้
1. งานฝ้าฉาบเรียบ พื้นที่ 155 ตารางเมตร
2. งานทาสีภายในห้อง พื้นที่ 250 ตารางเมตร
3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 งาน
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน้า 9 ลําดับที่ 20
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 110,831,200 บาท

งบลงทุน รวม 110,831,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,379,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 7,689,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คันๆละ 2,563,000บาท  
รวมเป็นเงิน 7,689,000 บาท
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562      
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0204.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565           
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน้า 28 ลําดับที่ 3 
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักช่าง
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ซื้อสะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) จํานวน 28,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสะพานถอดประกอบได้ พร้อมชุดทอดสะพาน
 (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
ความยาว 48 เมตร จํานวน  1  ชุดๆละ  28,000,000.- บาท
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562      
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564     
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน้า 42 ลําดับที่ 4 
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักช่าง
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รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จํานวน 3 คัน จํานวน 9,690,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 
จํานวน 3 คันๆ ละ 3,230,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,690,000 บาท  
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562      
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2565
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0204.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565           
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน้า 27 ลําดับที่ 340 
ตั้งงบประมาณไว้ที่สํานักช่าง  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม         65,452,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อตําบลด่านคล้า บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 10 ตําบลด่านคล้า อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้านคอหนองบัว
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 7,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 725 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 5,800 ตารางเมตร 
พร้อมงานอํานวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด
 เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 15 ลําดับที่ 262 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 
บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 ตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง
- นิคมสร้างตนเอง ซอย 5 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน         20,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 6,250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 277 ลําดับที่ 514
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลครบุรี ตําบลครบุรี  เชื่อมบ้านบึงไทย หมู่ที่ 9 ตําบล
ท่าลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 9,883,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า
12,600 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 82 ลําดับที่ 135 ตั้งงบประมาณไว้ที่  สํานักช่าง
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04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ําเขียวถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ 
บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง 
หมู่ที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 375 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 240 ลําดับที่ 440  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 375,000 บาท
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่น้อย สายศาลาประชาคม  
บ้านหนองไผ่น้อย ตําบลเสิงสาง เชื่อมต่อ ตําบลกุดโบสถ์  
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 255 ลําดับที่ 470  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตําบลชีวึก
อําเภอขามสะแกแสง - บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 41 ลําดับที่ 40  ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

07.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม ตําบลธารละหลอด จํานวน 499,000 บาท
เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 144 ลําดับที่ 800 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4
ตําบลดงใหญ่ ถึง บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
894 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด      
เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
หน้า 161 ลําดับที่ 293 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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09.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 5
ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย เชื่อมบ้านหนองพฤกษ์ 
หมู่ที่ 9 ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 169 ลําดับที่ 309 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
01.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308
บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 232 ลําดับที่ 107 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง 

02.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07306
แยกทางหลวง 2017 – บ.หนองทองคํา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 110 ลําดับที่ 46 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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03. โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10310
บ.บิง – บ.จันดุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 158 ลําดับที่ 70 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

04.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10305
 บ.โค้งกระพี้ – บ.คล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 148 ลําดับที่ 65 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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05.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10301
บ.โคกสะอาด – บ.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ต้น
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 140 ลําดับที่ 61 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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06.โครงติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์ชนิดShingled Mono Crystalline  ขนาดไม่น้อย
กว่า 415 W จํานวน 24 แผง
2.เครื่อง inverter แบบMicroinverter 1.5w จํานวน 6 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง inverterและระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(รายละเอียดตามแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างอาคาร)พร้อมติดตั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 33 ลําดับที่ 1 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง

61



ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
01.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205) บ้าน
หนองพลวงใหญ่ -บ้านหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,770 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,160 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร  (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร    ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
 เมตร  ยาว 405 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,240 ตาราง
เมตร    พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 26 ลําดับที่ 5 
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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02.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปด อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน           10,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 848 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 982 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
15,226 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ
.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 36 ลําดับที่ 119 ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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03.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากซอยป่าเต็งหนาถึงบ้านนายโอ บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ 
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
และระเบียบ หนังสือสั่งการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 37 ลําดับที่ 33
ตั้งงบประมาณไว้ที่ สํานักช่าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1,358,000 1,358,000

จัดซื้อรถยนต์ตรวจ
การณ์

1,664,000 1,664,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
 ห้องสมุดดิจิทัล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1,737,400 1,737,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุด
ดิจิทัล โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

63,500 63,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์  ห้อง
สมุดดิจิทัล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

170,000 170,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

01. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้อง
สมุดดิจิทัล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

766,300 766,300

02. จัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับโครงการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และ 
ไมโครบิท โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

1,998,700 1,998,700

03. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย โรง
เรียนครบุรี

2,095,850 2,095,850

04. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

2,001,400 2,001,400

05. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

1,888,500 1,888,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

06. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

1,037,000 1,037,000

07. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนบัวใหญ่

2,580,500 2,580,500

08. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

1,556,250 1,556,250

09. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

442,200 442,200

10. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1,718,100 1,718,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

11. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

2,354,150 2,354,150

12. ติดตั้งระบบ Wi-Fi
TOPOLOGY ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
โรงเรียนสูงเนิน

1,942,400 1,942,400

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ แบบ
บรรทุกน้ํา

7,689,000 7,689,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ซื้อสะพานถอดประกอบ
ได้ พร้อมชุดทอด
สะพาน (Bailey 
Bridge)

28,000,000 28,000,000

รถบดล้อเหล็ก ขนาด 
10 ตัน จํานวน 3 คัน

9,690,000 9,690,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงห้องสมุดดิจิทัล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

154,600 154,600

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

01.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบทางรถไฟ 
เชื่อมต่อตําบลด่านคล้า 
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 10 ตําบลด่านคล้า 
อําเภอโนนสูง เชื่อมบ้าน
คอหนองบัว
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไข่
น้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

7,600,000 7,600,000

02. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
สระมะค่า หมู่ที่ 5 บ้าน
สรศักดิ์ หมู่ที่ 4 
บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 
8 ตําบลหลุ่งตะเคียน 
อําเภอห้วยแถลง
- นิคมสร้างตนเอง ซอย 
5 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

20,120,000 20,120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

03.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อ
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลครบุรี ตําบลครบุรี 
 เชื่อมบ้านบึงไทย หมู่ที่ 
9 ตําบลท่าลาดขาว 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

9,883,200 9,883,200

04. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยข้างโรงพยาบาลวัง
น้ําเขียวถึงทางขึ้นศูนย์ผู้
สูงอายุ 
บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี – 
บ้านหนองโสมง 
หมู่ที่ 6 ตําบลอุดม
ทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

1,960,000 1,960,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

05. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่
น้อย สายศาลา
ประชาคม  
บ้านหนองไผ่น้อย ตําบล
เสิงสาง เชื่อมต่อ ตําบล
กุดโบสถ์  
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

375,000 375,000

06. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเพ็ง บ้าน
ดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 
ตําบลชีวึก
อําเภอขามสะแกแสง - 
บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 
13 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

07.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโนนตูม 
ตําบลธารละหลอด
เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่
ที่ 11 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

499,000 499,000

08.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายคลองซอย 4 ซ้าย
แยกขวา) บ้านข่อยงาม 
หมู่ที่ 4
ตําบลดงใหญ่ ถึง 
บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 
ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000 500,000

09.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนองบัว
คํา หมู่ที่ 5 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย เชื่อมบ้าน
หนองพฤกษ์ 
หมู่ที่ 9 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

500,000 500,000

72



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการเพิ่มแสง
สว่างโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์      
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.15308
บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ
.พิมาย จ.นครราชสีมา

495,000 495,000

02.โครงการเพิ่มแสง
สว่างโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.07306
แยกทางหลวง 2017 – 
บ.หนองทองคํา อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา

495,000 495,000

03. โครงการเพิ่มแสง
สว่างโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์  
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.10310
บ.บิง – บ.จันดุม อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

495,000 495,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

04.โครงการเพิ่มแสง
สว่างโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.10305
 บ.โค้งกระพี้ – บ.คล้า 
อ.โนนสูง จ
.นครราชสีมา

495,000 495,000

05.โครงการเพิ่มแสง
สว่างโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.10301
บ.โคกสะอาด – บ.ขาม
เฒ่า อ.โนนสูง จ
.นครราชสีมา

495,000 495,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

06.โครงติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop)
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ถนนกําแหงสงคราม 
ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

500,000 500,000

01.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (อบจ
.นม.01205) บ้านหนอง
พลวงใหญ่ -บ้านหนอง
บัวศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000 10,000,000

02.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16204) บ้าน
หินดาด – บ้านหนองปื้ด 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

10,040,000 10,040,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

03.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิมเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากซอยป่าเต็งหนาถึง
บ้านนายโอ บ้านเมือง
ทอง หมู่ที่ 6 
ตําบลเมืองเกษตร ทาง
เชื่อมเขตติดต่อบ้าน
โนนมะเกลือ 
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 2,508,500 2,508,500

รวม 3,022,000 25,015,350 110,831,200 138,868,550
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