แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม ๒๕62

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขอ 22 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดจัดทําแผนฉบับนี้ เพื่อใหสามารถนําไป
ปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีเพิ่มเติม
เอกสารประกอบ ยท.03 ผลผลิต/โครงการ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม) ผ.07
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
บัญชีอุดหนุน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
บัญชีครุภัณฑ ผ.08

หนา
1
2-3
4
5 - 20
21 - 28
29
30
31 - 43

บัญชีเพิ่มเติม

1

เอกสารประกอบ ยท.03 ผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนดวยระบบถายทอดสด Live Streaming โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
2.ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
3.ปรับปรุงดาดปูนไหลทางขางอาคารอเนกประสงคพรอมบันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
4.ปรับปรุงวางทอระบายน้ําพรอมถมดินปรับพื้นที่หนาอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเขาใหญพทิ ยาคม
5.ปรับปรุงหอประชุม 100/27 โรงเรียนชองแมววิทยาคม
6.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108 ล. โรงเรียนชองแมววิทยาคม
7.กอสรางหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
8.กอสรางหลังคาคลุมทางเทา โรงเรียนบัวลาย
9.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนประทาย
10.กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนประทาย
11.กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต โรงเรียนปรางคทองวิทยา
12.กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปรางคทองวิทยา
13."ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารโรงเรียนปากชอง ๒"
14.กอสรางรางระบายน้ําโรงเรียนปากชอง ๒
15.กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา
16.กอสรางสนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองยางศึกษา
17.กอสรางสนามเปตองโรงเรียนเมืองยางศึกษา
18."ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีตถนนภายในโรงเรียนเมืองยางศึกษา"
19.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
20.กอสรางสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม
21.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
22.ทาสีอาคารเรียนถาวร CH213B โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
23.ปูกระเบื้องโรงอาหารหอประชุม 100/27 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
24.ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 216ล โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
25."กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต โรงเรียนสาหรายวิทยาคม"
26.เทพื้นหินขัดอาคารอเนกประสงค สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
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27.กอสรางอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
28.กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
29."กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม"
30.กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
31."กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม"
32.กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
33.ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
34.ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค
35.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาศูนยกฬี าฟุตบอล โรงเรียนอรพิมพวิทยา
36.ติดตั้งและวางทอประปาขยายเขตจําหนายน้ําเขาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
1.โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉกุ เฉินกอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (Pre - hospital Emergency Response
and Medical Director)
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(แบบ ผ.07)

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป
งบประมาณ
(บาท)

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 การศึกษา

0

0

36

40,790,779

36

40,790,779

36

40,790,779

108

122,372,337

0

0

36

40,790,779

36

40,790,779

36

40,790,779

108

122,372,337

2.2 สาธารณสุข

0

0

1

9,040,000

1

15,500,000

1

15,500,000

3

40,040,000.0

2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

1

9,040,000

1

15,500,000

1

15,500,000

3

40,040,000

รวมทั้งสิ้น

0

0

37

49,830,779

37

56,290,779

37

56,290,779

111

162,412,337

รวม
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

4

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการศึกษา
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(แบบ ผ.01)
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนดวย
ระบบถายทอดสด
Live Streaming
โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนดวยระบบถายทอดสด Live
Streaming
2. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมทดสอบระดับชาติ
(O-NET)ดวยระบบถายทอดสด Live
Streaming จํานวน 1 ครั้ง ตอปการศึกษา

2 ปรับปรุงลานกีฬา
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ
ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเขาใหญพิทยา
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน และ
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน นครราชสีมา กําหนด)
การสอน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
180,950 180,950

415,403

415,403

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
180,950 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
และมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
รับชมการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ดวย
ระบบถายทอดสด Live
Streaming ไมนอยกวา
รอยละ 80 มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรม

415,403 1. โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม มีลานกีฬาที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1 ลาน
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
ผูปกครอง ชุมชน มี
ความพึงพอใจตอลานกีฬา
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
1. โรงเรียนไดสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนดวยระบบ
ถายทอดสด Live
Streaming
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
สํานักการศึกษา

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม มี
โรงเรียนเขา
ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน และ ใหญพิทยาคม
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
สํานัการชาง
เรียนการสอน
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ปรับปรุงดาดปูนไหล
ทางขางอาคาร
อเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

1. เพื่อปรับปรุงดาดปูนไหลทาง
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลงปองกันการ
พังทลายของหนาดิน
2. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอม
สถานที่ใหเหมาะสมสวยงาม
และเอื้อตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ

ปรับปรุงดาดปูนไหลทางขางอาคาร
อเนกประสงคพรอมบันไดทางลง โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

4 ปรับปรุงวางทอ
ระบายน้ําพรอมถม
ดินปรับพื้นที่หนา
อาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1. เพื่อปรับปรุงวางทอระบาย
น้ําพรอมถมดินปรับพื้นที่หนา
อาคารอเนกประสงค ปองกัน
น้ําทวมขัง และการพังทลาย
ของหนาดิน
2. เพื่อปรับปรุง สิ่งแวดลอม
สถานที่ใหเหมาะสมสวยงาม
และเอื้อตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ

ปรับปรุงวางทอระบายน้ําพรอมถมดิน
ปรับพื้นที่หนาอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมา กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
193,120 193,120

204,337

204,337

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
193,120 ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนของโรงเรียน
เขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง
ชุมชน มีความพึงพอใจตอ
การปรับปรุงดาดปูนไหล
ทางขางอาคาร
อเนกประสงค
ไมนอยกวารอยละ 80

204,337 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของ
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
ผูปกครอง ชุมชน มี
ความพึงพอใจตอการ
ปรับปรุงวางทอระบายน้ํา
และปรับพื้นที่หนาอาคาร
อเนกประสงค ไมนอยกวา
รอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม โรงเรียนเขา
มีดาดปูนไหลทางขางอาคาร ใหญพิทยาคม
อเนกประสงคพรอมบันได
สํานัการชาง
ทางลง
สํานักการศึกษาฯ
ที่ปองกันการพังทลายของ
หนาดิน
2. โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คมมีสิ่งแวดลอม สถานที่มี
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมตางๆ
1. โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม โรงเรียนเขา
มีรองระบายน้ําเพื่อปองกัน
ใหญพิทยาคม
น้ําทวมขัง และการพังทลาย
สํานัการชาง
ของหนาดิน
สํานักการศึกษาฯ
2. โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
มีสิ่งแวดลอม สถานที่ที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงหอประชุม
100/27 โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อปรับปรุงซอมบํารุงรักษา ปรับปรุงหอประชุม 100/27
วัสดุ/อุปกรณหอประชุมใหอยู (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ในสภาพใชการไดดีตลอดเวลา กําหนด)
2. เพื่อใหหอประชุมโรงเรียน
เปนไปตามมาตรฐานกอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอผูเขาใชทํา
กิจกรรมที่หอประชุม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 อาคารหอประชุมไดรับ
การพัฒนาปรับซอม
บํารุงรักษาวัสดุ/อุปกรณ
การเรียนการสอนที่ชํารุด
ใหมีสภาพใชการไดดี
จํานวน 1 อาคาร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. หอประชุมโรงเรียนไดใหการ โรงเรียนชอง
บริการแกนักเรียน/ครูบุคลากร
แมววิทยาคม
ในโรงเรียน ใหบริการแก
สํานัการชาง
หนวยงานราชการอื่น และ
สํานักการศึกษาฯ
ชุมชนทองถิ่น.ใชจัดกิกรรมตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เชน ประชุม
ผูปกครอง ประชุมการรมการ
สถานศึกษา เปนตน
2. หอประชุมโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู
มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย และมีวัสดุ/อุปกรณที่
เปนสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 108 ล.
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อใหอาคารเรียน 108 ล. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108ล.
มีสภาพใชงานไดตามปกติ มี
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
สภาพที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู กําหนด)
2. เพื่อใหอาคารเรียน 108 ล.
มีความมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชการ
ไดและไมกออันตรายตอ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน
3. เพื่อใหสถานศึกษามี
บรรยากาศที่สงเสริมการจัดการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ
ภายในโรงเรียน

7 กอสรางหลังคาคลุม เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง
ทางเดินโรงเรียนตลาด ทางเดิน สําหรับบริการนักเรียน 1.50 เมตร ยาว 97 เมตร
ไทรพิทยาคม
บุคลากร และประชาชน
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

400,714

400,714

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 1. อาคารเรียน 108 ล.
ไดรับการพัฒนาปรับซอม
บํารุงรักษาวัสดุ/อุปกรณ
การเรียนการสอนที่ชํารุด
ใหมีสภาพใชการไดดี
ตลอดเวลา
2. ปรับปรุงบํารุงรักษา
สภาพอาคารเรียน 108
ล. ใหสะอาดไดมาตรฐาน
พื้นที่บริเวณสะอาด นา
อยูสงเสริมบรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม
3. อาคารเรียนไดรับการ
ตรวจสอบกํากับดูแลดาน
ความสะดวกความ
ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
400,714 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. อาคารเรียน 108 ล. มี
โรงเรียนชอง
สภาพใชงานไดตามปกติ มี
แมววิทยาคม
สภาพที่เอื้อตอการจัดการ
สํานัการชาง
เรียนรู
สํานักการศึกษาฯ
2. อาคารเรียน 108 ล. มี
ความมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใช
การไดและไมกออันตรายตอ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน
3. สถานศึกษามีบรรยากาศ
ที่สงเสริมการจัดการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมตางๆ
ภายในโรงเรียน

1. โรงเรียนมีหลังคาทางเดิน โรงเรียนตลาด
เทาหนาโรงเรียน ที่ได
ไทรพิทยาคม
มาตรฐาน
สํานักการชาง
2. โรงเรียนมีบรรยากาศและ สํานักการศึกษาฯ
ภูมิทัศนที่สวยงามมากขึ้น
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

8 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเทา โรงเรียนบัว
ลาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสรางทางเดินมีหลังคา
กอสรางหลังคาคลุมทางเทา จํานวนไม
เชื่อมตอระหวางอาคาร ๓ หลัง นอยกวา 50.00 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
189,000 189,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
189,000 รอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการในการใช
หลังคาทางเดิน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
โรงเรียนมีหลังคาคลุมทาง
เทาระหวาง อาคาร ๑ อาคาร ๒ - อาคาร ๓

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

โรงเรียนบัวลาย
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

9 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน เสริมเหล็ก
ประทาย
2. เพือ่ การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยของ
นักเรียนและประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 790 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ
(รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม. กําหนด)

498,000

498,000

498,000 โรงเรียนประทาย มีถนนที่
ไดมาตรฐาน สัญจรไปมา
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยของนักเรียน
และประชาชน

10 กอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียน
โรงเรียนประทาย

กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 32.00 ตร.ม. จํานวน 1
หลัง
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

499,000

499,000

499,000 นักเรียน ครู บุคลากร
1. นักเรียนโรงเรียนประทาย โรงเรียนประทาย
โรงเรียนประทาย มีความ มีความพึงพอใจในการใช
สํานักการชาง
พึงพอใจไมนอยกวารอย หองน้าํ
สํานักการศึกษาฯ
ละ 80
2. นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
3. มีหองน้ําใชเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

1. เพื่อใหนักเรียนไดใชหองน้ํา
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย
2. เพื่อใหหองน้ํามีจํานวน
เพียงพอตอนักเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนไดใช
ประโยชน
4. กอใหเกิดทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจ ตอผูมาใชบริการ
หรือผูที่พบเห็น

1. นักเรียน ครู ผูปกครอง
โรงเรียนประทาย
และประชาชนที่มาติดตอ
สํานักการชาง
ประสานงานกับทางโรงเรียน สํานักการศึกษาฯ
มีความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น
2. โรงเรียนประทายมีภาพ
แวดลอมที่สวยงาม
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

1. เพื่อกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายใน
โรงเรียน
2. เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยของ
นักเรียน ครู และประชาชน

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีตภายในโรงเรียน ขนาดผิวจราจรกวาง
5 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,250 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

12 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

1. เพื่อสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน
2. เพื่อใหครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน สัญจรไปมาได
สะดวกในฤดูฝน

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 162
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000

500,000

500,000 รอยละ 80 ครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคนมี
ความพึงพอใจ

1. โรงเรียนมีถนนผิวจราจร โรงเรียนปรางค
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ทองวิทยา
โรงเรียน
สํานักการชาง
2. ครู บุคลากรและนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
สัญจรไปมาไดสะดวกมากขึ้น
ในฤดูฝน

13 ปรับปรุงซอมแซมโรง เพื่อปรับปรุงซอมแซมโรง
ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารโรงเรียนปาก
อาหารโรงเรียน
อาหารของโรงเรียน ใหมีความ ชอง 2 (ตามแบบและรายละเอียดที่
ปากชอง ๒
มั่นคง แข็งแรง สะอาดสวยงาม อบจ.นครราชสีมา กําหนด)
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและมี
คุณภาพรองรับการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

464,558

464,558

464,558 นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ใชบริการ
โรงอาหารของโรงเรียน
รอยละ ๙๕ มีความพึง
พอใจตอการใชงาน

โรงเรียนปากชอง ๒ มีโรง
โรงเรียนปากชอง
อาหารที่มั่นคง แข็งแรง
2
สะอาดสวยงาม
สน.การชาง
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและ สน.การศึกษาฯ
มีคุณภาพรองรับการใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 รอยละ 80 ของครู
บุคลากร และนักเรียนไป
มาไดสะดวกมากขึ้นในฤดู
ฝน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนมีถนนลาดยาง
โรงเรียนปรางค
แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
ทองวิทยา
โรงเรียน
สํานักการชาง
2. ครู บุคลากรและนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
สัญจรไปมาไดสะดวกมากขึ้น
ในฤดูฝน

11

(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 กอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
โรงเรียนปากชอง ๒ ปองกันน้ําทวมขัง และการ
พังทลายของหนาดิน
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
โรงเรียนใหเหมาะสมและ
สวยงาม

กอสรางรางระบายน้ํา ความยาว 320
เมตร พรอมวางทอขนาด 0.60 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

15 กอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียน
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 32 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.
กําหนด)

1. เพื่อสรางหองน้ําใหมีจํานวน
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนไดใชหองน้ํา
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย

16 กอสรางสนามฟุตซอล 1. เพื่อสรางสนามฟุตซอลคอน กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนเมืองยาง
กรีตเสริมเหล็กที่ไดมาตราฐาน ขนาดกวาง 23 เมตร ยาว 46 เมตร
ศึกษา
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.
2. เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม กําหนด)
ของนักเรียนและชุมชุนในเขต
บริการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
479,819 479,819

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
479,819 นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษารอยละ ๙๕
มีความพึงพอใจตอ
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนมีรางระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง และการ
พังทลายของหนาดิน
2. โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
เหมาะสมและสวยงาม

โรงเรียนปากชอง
2
สน.การชาง
สน.การศึกษาฯ

499,000

499,000

499,000 นักเรียน ครู บุคลากรและ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
90

1. โรงเรียนมีหองน้ํานักเรียน
ที่ปลอดภัย สวยงาม เอื้อตอ
การใชบริการ
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอหองน้ําของ
โรงเรียน

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
สน.การชาง
สน.การศึกษาฯ

500,000

500,000

500,000 นักเรียน ครู บุคลากร
และผูใชบริการ มีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 90

1. โรงเรียนมีสนามฟุตซอลที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจ

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
สน.การชาง
สน.การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
270,000 270,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2564
ผูรับผิดชอบหลัก
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
270,000 รอยละ 90 ของความพึง 1. โรงเรียนมีสนามเปตองที่มี โรงเรียนเมือง
พอใจของนักเรียน ครู
ความปลอดภัย สวยงาม
ยางศึกษา
บุคลากร ผูใชบริการ
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
สน.การชาง
2. นักเรียน ครูและบุคลากร สน.การศึกษาฯ
ทางการศึกษา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจ

17 กอสรางสนามเปตอง 1. เพื่อสรางสนามเปตองที่เอื้อ
โรงเรียนเมืองยาง
ตอการจัดการเรียนรู
ศึกษา
2. เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
ของนักเรียนและชุมชุนในเขต
บริการ

กอสรางสนามเปตอง ขนาดกวาง 18
เมตร ยาว 26 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

18 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตถนน
ภายในโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1. เพื่อซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน
ภายในโรงเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม
บริเวณโรงเรียนใหนาเรียนรู
มากขึ้น

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีตถนนภายในโรงเรียน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

495,000

495,000

495,000 นักเรียน ครู บุคลากร
ผูใชบริการและผูมีสวน
เกี่ยวของมีความพึงพอใจ
รอยละ 90

1. โรงเรียนมีถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
2. การทํากิจกรรม การ
คมนาคม ในโรงเรียนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

19 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

1. เพื่อตอเติมหองเรียนใตถุน
อาคารเรียน 106 ต
2. เพื่อใหอาคารเรียนมีความ
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน 106ต ขนาดพื้นที่
192.00 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000

500,000

500,000 1. ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
90
2. โรงเรียนมีหองเรียน
วิทยาศาสตรจํานวน 3
หอง

1. โรงเรียนมีหองเรียนเพิ่ม
โรงเรียนวัด
มากขึ้นจํานวน 3 หอง
ประชานิมิตร
2. นักเรียนไดรับการเรียนรู
สํานัการชาง
อยางเต็มศักยภาพ
สํานักการศึกษาฯ
3. การจัดการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. โรงเรียนมีอาคารเรียน
106ต สวยงามและเอื้อตอ
การเรียนรู

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
สน.การชาง
สน.การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 กอสรางสนามฟุตบอล 1. เพื่อกอสรางสนามฟุตบอลที่
โรงเรียนสองคร
ไดมาตรฐาน สําหรับการจัดการ
พิทยาคม
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหโรงเรียนมีสนาม
ฟุตบอลสําหรับใหบริการแก
นักเรียน ครู ประชาชนในพื้นที่
และรองรับการจัดการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ ได

กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียนสองคร
พิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)

21 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน เสริมเหล็ก
สาหรายวิทยาคม
2. เพือ่ การสัญจรไปมาที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากร
3. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให
มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 850 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1. โรงเรียนสองครพิทยา
คม มีสนามฟุตบอลที่ได
มาตรฐาน จํานวน ๑ สนาม
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
ชุมชนมีความพึงพอใจใน
การกอสรางสนามฟุตบอล
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

499,000

499,000

499,000 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน รอยละ
85 ที่มีความพึงพอใจอยู
ในระดับดี

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนสองครพิทยาคม โรงเรียนสองคร
มีสนามฟุตบอลที่ได
พิทยาคม
มาตรฐานสําหรับใชในการ
สํานัการชาง
จัดการเรียนการสอนไดอยาง สํานักการศึกษาฯ
มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนสองครพิทยาคม
มีสนามฟุตบอลสําหรับ
ใหบริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประชาชนในเขตพื้นที่และ
รองรับการจัดการแขงขันกีฬา
ในระดับตางๆ

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
โรงเรียน
เหล็กที่ไดมาตรฐาน อยูใน
สาหรายวิทยาคม
สภาพการใชงานไดเปนอยาง
สํานัการชาง
ดี สามารถใชไดอยางมี
สํานักการศึกษาฯ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และ
สามารถใหบริการชุมชนได
อยางทั่วถึง
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
420,000 420,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
420,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

22 ทาสีอาคารเรียนถาวร เพื่อทาสีอาคารเรียนถาวร
CH213B โรงเรียน CH213Bของโรงเรียนสาหราย
สาหรายวิทยาคม
วิทยาคม ใหมีสภาพการใชงานที่
เหมาะสม มีบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู

ทาสีอาคารเรียนถาวร CH213B พื้นที่ไม
นอยกวา 4,300 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

โรงเรียนไดรับการพัฒนา
โรงเรียน
ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
สาหรายวิทยาคม
ถาวร CH213B ใหมีสภาพ
สํานัการชาง
ที่เหมาะสมตอการใชงาน
สํานักการศึกษาฯ
และมีสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู

23 ปูกระเบื้องโรงอาหาร
หอประชุม 100/27
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพื่อปูกระเบื้องโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 ของ
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม ใหมี
สภาพการใชงานที่เหมาะสม
และมีสภาพ แวดลอม
บรรยากาศที่ดี

ปูกระเบื้องโรงอาหารหอประชุม
100/27 พื้นที่ไมนอยกวา 865 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

497,000

497,000

497,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาปู
กระเบื้องโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 ใหมี
สภาพการใชงานที่เหมาะสม
และมีสภาพ แวดลอม
บรรยากาศที่ดี

24 ปูกระเบื้องอาคาร
เรียนถาวร 216ล
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพื่อปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร
216ล ของโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม ใหมีสภาพการใชงานที่
เหมาะสม มีบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู

ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 216ล พื้นที่
ไมนอยกวา 956 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

474,000

474,000

474,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
โรงเรียน
อาคารสถานที่ใหมีสภาพที่ สาหรายวิทยาคม
เหมาะสมตอการใชงานและ
สํานัการชาง
มีสภาพแวดลอมที่
สํานักการศึกษาฯ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู

โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
สํานัการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต
แอสฟลตคอนกรีต
โรงเรียนสาหราย
2. เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
วิทยาคม
รวดเร็วและปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากร
3. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให
มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

ถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต (ชวงที่ 1)
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 143 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.70 เมตร ยาว
160 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง รวมไม
นอยกวา 1,770 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

26 เทพื้นหินขัดอาคาร
อเนกประสงค สน.
ศท.ชั้นลอย โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

เทพื้นหินขัดอาคารอเนกประสงค สน.ศท.
ชั้นลอย พื้นที่ไมนอยกวา 785 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

เพื่อเทพื้นหินขัดอาคาร
อเนกประสงค สน.ศท.ชั้นลอย
ของโรงเรียนสาหรายวิทยาคม
ใหมีความแข็งแรงและมี
สภาพแวดลอมบรรยากาศที่ดี

27 กอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียน
กอสรางอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก
๒๑๖ล./๕๗-ก
๒๑๖ล./๕๗-ก สําหรับใชในการ (ตามแบบและรายละเอียดขององคการ
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ จัดการเรียนการสอน
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
ผดุงวิทยา”
28 กอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียน
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อกอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนที่ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ

อาคารหองน้ํานักเรียน จํานวน ๑ หลัง
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
494,000 494,000

444,000

444,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
494,000 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน มีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 85

444,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีถนนลาดยาง
โรงเรียน
แอสฟลตคอนกรีตที่ได
สาหรายวิทยาคม
มาตรฐาน อยูในสภาพการใช สํานัการชาง
งานไดเปนอยางดี สามารถ สํานักการศึกษาฯ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และสามารถ
ใหบริการชุมชนไดอยางทั่วถึง
โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
โรงเรียน
อาคารสถานที่ใหมีสภาพที่ สาหรายวิทยาคม
เหมาะสมตอการใชงานและ
สํานัการชาง
มีสภาพแวดลอมที่
สํานักการศึกษาฯ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู

22,573,000 22,573,000 22,573,000 โรงเรียนมีอาคารเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนสําหรับ โรงเรียนสีคิ้ว
๒๑๖ ล./๕๗-ก จํานวน ๑ ใชในการจัดกิจกรรมการ
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
หลัง
เรียนไดอยางเพียงพอ
สํานัการชาง
สํานักการศึกษาฯ

500,000

500,000

500,000 นักเรียน ครู บุคลากรและ นักเรียนมีหองน้ําที่ถูก
ผูใชบริการมีความพึง
สุขลักษณะและเพียงพอ
พอใจไมนอยกวารอยละ
90

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยา
คม

1. เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับใชในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา ๔๘๘ ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

30 กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปองกันน้ํา
ทวมขังและพังทลายของหนาดิน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นครราชสีมากําหนด)

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
285,000 285,000

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
285,000 ๑. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว ๑๒๒
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 488 ตร.ม.
จํานวน 1 เสน
๒. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา
รอยละ 80
250,000 ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีความพึง
พอใจในการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไมนอยกวา
รอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับใชในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

1.โรงเรียนมีรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปองกัน
น้ําทวมขังและพังทลายของ
หนาดิน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
เหมาะสมและสวยงาม

โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยา
คม

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับใชในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา ๖๑๐ ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

32 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยา
คม

1. เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินใหมีความสะดวก
ปองกันแสงแดดและฝน
2. เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง
๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๘๐ เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
370,000 370,000

440,000

440,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
370,000 1. โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา ๖๑๐ ตร.ม.
จํานวน 1 เสน
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา
รอยละ 80
440,000 1. โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ขนาดกวาง
๑.๙๐ เมตร ยาว
๑๔๐.๘๐ เมตร
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการ
กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับใชในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

1. โรงเรียนมีหลังคาคุลม
ทางเดิน สําหรับปองกัน
แสงแดดและฝน
2. โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
หนองงูเหลือม
พิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

1. เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร
เรียนและอาคารประกอบใหมี ประกอบ จํานวน 2 หลัง (ตามแบบและ
ความมั่นคง แข็งแรงและ
รายละเอียดที่ อบจ.นครราชสีมากําหนด)
ปลอดภัย
2. เพื่อใหอาคารเรียนสวยงาม
นาอยู เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

34 ปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1. เพื่อปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนใหเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2. เพื่อใหมีความปลอดภัยจาก
การใชถนนในโรงเรียนในการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 765
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

498,000

498,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 ผูใชบริการอาคารเรียนมี
ความพึงพอใจ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ 90

498,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
80

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
1. โรงเรียนมีอาคาร ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม นาอยู เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม
สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

1. ถนนภายในโรงเรียนไดรับ โรงเรียนหนอง
การปรับปรุงถนนคอนกรีตที่ หวาพิทยาสรรค
ชํารุดใหใชการได
สํานักการชาง
2. การสัญจรไปมาใน
สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนมีความสะดวก
ปลอดภัย
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(แบบ ผ.01)
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

35 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนาศูนยกีฬา
ฟุตบอล โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิค
เปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยกีฬา
การฝกซอมนักกีฬาที่ตองเลนเปน ฟุตบอลโรงเรียนอรพิมพวิทยา
ทีมใหมีทักษะและความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของนักกีฬา โดย
ในชั้นตนจะใชกีฬาฟุตบอลเปน
โครงการนํารอง
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนอรพิมพวิทยา
ใหมีความเปนเลิศและมีทีม
ฟุตบอลชั้นนําใน ระดับองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
3. เพื่อเสริมสรางเกียรติภูมิ
โรงเรียนอรพิมพวิทยาใหเปนที่
ภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนอร
พิมพวิทยาปจจุบัน ศิษยเกาของ
โรงเรียนอรพิมพวิทยา และ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

0

0

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2564
ผูรับผิดชอบหลัก
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
100,000 นักเรียน ครู บุคลากรและ 1. ศูนยกีฬาฟุตบอลโรงเรียน โรงเรียนอรพิมพ
ชุมชน มีความพึงพอใจไม อรพิมพวิทยา มีเทคนิคการ
วิทยา
นอยกวารอยละ 85
พัฒนานักกีฬาที่ตองเลนเปน
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะทําให
สามารถขยายไปสูการพัฒนา
กีฬาประเภทอื่นไดดวย
2. ศูนยกีฬาฟุตบอลมี
มาตรฐานในการพัฒนากีฬา
ฟุตบอล
3. ผูเรียน ครู บุคลลากรและ
ชุมชน มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินโครงการของศูนย
กีฬาฟุตบอลโรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

38,032,901 38,032,901 38,032,901

35

35

35

20

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล และ
จัดตั้งศูนย
อํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital
Emergency
Response and
Medical Director)

วัตถุประสงค
1.เพื่อบริหารจัดการและ
จัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ไว
พัฒนาเปนศูนยสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัด
นครราชสีมา (ระหวาง
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมารวมกับ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อ
ชวยเหลือผูที่ประสบ
อุบัติเหตุหรือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตาง ๆ กอนที่จะ
นําสงโรงพยาบาลอยาง
ครบวงจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2562
1.จัดหาและติดตั้งระบบการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 421,090 บาท
จํานวน 8 รายการ
1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6,157,000
บาท
จํานวน 6 รายการ
1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 488,895.80
บาท
จํานวน 3 รายการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,040,000 15,500,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
15,500,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.มีระบบการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2.มีจัดหาวัสดุเครื่อง
แตงกายหรือชุด
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย
ไวใชปฏิบัติงาน
ใหบริการการแพทย
ฉุกเฉินแกประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา ณ
ศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.มีการบริหารจัดการ
และจัดตั้งศูนย
อํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
ไวพัฒนาเปนศูนยสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัด
นครราชสีมา (ระหวาง
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมารวมกับ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา)
เพื่อชวยเหลือผูที่ประสบ
อุบัติเหตุหรือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินตาง ๆ กอนที่
จะนําสงโรงพยาบาล
อยางครบวงจร

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
2.เพื่อจัดหาและติดตั้ง
วัสดุ-ครุภัณฑสํานักงาน
และเครื่องแตงกายชุด
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย
เครื่องแบบตาม
มาตรฐานการแพทย
ฉุกเฉิน ขอ 6 (2)
พรอมติดตั้งระบบ
แพทยทางไกล เพื่อ
ประสานงานการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัด
นครราชสีมา ที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เทา
เทียม และทันตอ
เหตุการณ ขอ 6 (5)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2.จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายหรือชุด
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย ไวใช
ปฏิบัติงานใหบริการการแพทยฉุกเฉินแก
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย
อํานวยการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 54,000 บาท
3.บริหารจัดการคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ป 2562 = 1,613,480 บาท
(คํานวณ 6 เดือน)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.มีระบบบริหาร
จัดการคาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 “ขอ 4
การจายเงิน
คาตอบแทนใหแก
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหเปนไป
ตามขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุข

2.มีวัสดุ-ครุภัณฑ
สํานักงาน และเครื่อง
แตงกายชุดปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทาง
การแพทย เครื่องแบบ
ตามมาตรฐานการแพทย
ฉุกเฉิน ขอ 6 (2) พรอม
ติดตั้งระบบแพทย
ทางไกล เพื่อ
ประสานงานการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เทา
เทียม และทันตอ
เหตุการณ ขอ 6 (5)

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
3.จัดหาบุคลากร
ทางการแพทยและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ใน
การจัดตั้งศูนย
อํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
และดําเนินการจัดหา
แพทยอํานวยการ ไว
ปฏิบัติงานสําหรับศูนย
อํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ
4 (3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4.จัดหาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากร
ที่เกี่ยวของ ในการจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เชน
แพทย พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน เจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉิน
ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข ผูชวยเจา
พนักงานเวชกรรมฟนฟู พนักงานวิทยุ
คนงาน ฯลฯ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย
อํานวยการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ตลอด 24 ชั่วโมง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการ
จายเงิน คาตอบแทน
แนบทายขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดย
อนุโลม”

3.มีบุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ในการจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา และ
ดําเนินการจัดหาแพทย
อํานวยการ ไวปฏิบัติงาน
สําหรับศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ
4 (3)

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
4.เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับงานใหบริการ
สาธารณะดานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดนครราชสีมา ให
เปนรูปธรรม
ครอบคลุมพื้นที่ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.เพื่อบูรณาการงาน
การแพทยฉุกเฉินกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูปธรรม
6.เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
ใหครอบคลุมทั้ง
Pre-hospital Care
และ In-hospital Care
7.เพื่อการดูแลรักษา
อยางตอเนื่อง (ไร
รอยตอ) และรวดเร็ว
(specific
consultation)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้
1) ศูนยอํานวยการการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
และดําเนินการจัดหาแพทยอํานวยการ
2) ประสานงานกับศูนยสั่งการการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ระหวาง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
3) จัดตั้งระบบการแพทยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล เปนศูนยอํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ณ กองสาธารณสุข องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.มีบุคลากรทาง
การแพทยและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ใน
การจัดตั้งศูนย
อํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน จังหวัด
นครราชสีมา เชน
แพทย พยาบาลวิชาชีพ
นักปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน
เจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉิน
ผูชวยนักวิชาการ
สาธารณสุข ผูชวยเจา
พนักงานเวชกรรมฟนฟู
พนักงานวิทยุ คนงาน
ฯลฯ เพื่อมาปฏิบัติงาน
ณ ศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
ตลอด 24 ชั่วโมง
5.มีการดําเนินงาน
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัด
นครราชสีมา

4.มีการพัฒนาและ
ยกระดับงานใหบริการ
สาธารณะดานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดนครราชสีมา ให
เปนรูปธรรม ครอบคลุม
พื้นที่ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.มีการบูรณาการงาน
การแพทยฉุกเฉินกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูปธรรม
6.มีการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
ใหครอบคลุมทั้ง
Pre-hospital Care และ
In-hospital Care

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
8.เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ
9.เพื่อลดความแออัด
ภายในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
10.เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตของผูปวยนอก
โรงพยาบาล
11. เพื่อจัดตั้งศูนย
อํานวยการการแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
และจัดตั้งระบบแพทย
อํานวยการ Medical
Director ในจังหวัด
นครราชสีมา ประสานงาน
เวชศาสตรฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โรงพยาบาล
อําเภอทุกอําเภอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) ประสานเครือขายโรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับ F, M, S ของโรงพยาบาลอําเภอทุก
แหงในจังหวัดนครราชสีมา
5) พัฒนาในการทําระบบแพทยทางไกลใน
โรงพยาบาลระดับตําบล และองคกรการ
กุศลที่มีบทบาทดานการแพทยฉุกเฉิน ที่ไม
แสวงหากําไร (มูลนิธ/ิ สมาคม ตางๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมา)
6.คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
305,535 บาท
ป 2563
7.บริหารจัดการคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ป 2563 = 3,226,960 บาท
(คํานวณ 12 เดือน)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.มีศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
2.มีศูนยสั่งการ
การแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
รวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
3.ลดอัตราการตาย
กอนถึงโรงพยาบาล
(Pre-hospital Death)
4.มีเครือขายใน
การบูรณาการงาน
รวมกันกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับงาน
การแพทยฉุกเฉิน

7.มีการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่อง (ไรรอยตอ) และ
รวดเร็ว (specific
consultation)
8.มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ
9.ลดความแออัดภายใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
10.ลดอัตราการเสียชีวิต
ของผูปวยนอก
โรงพยาบาล

กอง
สาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มูลนิธิ องคกรปกครอง 8.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสาร
สวนทองถิ่นอื่น ๆ ใน ตานจุลชีพขนาดกลาง พรอมระบบ
จังหวัดนครราชสีมา
การแพทยฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือ
ตรวจหัวใจสมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1
คัน ราคา 5,570,500 บาท
9.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสาร
ตานจุลชีพขนาดใหญ พรอมระบบการแพทย
ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจสมอง
และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
1 คัน ราคา 6,070,500 บาท
10.คาใชจายในการฝกอบรม หลักสูตรที่
เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉิน เชน
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติ
การแพทยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 632,040 บาท

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

11.มีศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา และ
ระบบแพทยอํานวยการ
Medical Director ใน
จังหวัดนครราชสีมา
สามารถประสานงานเวช
ศาสตรฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
โรงพยาบาลอําเภอทุก
อําเภอ องคกรการกุศลที่
มีบทบาทดานการแพทย
ฉุกเฉิน ที่ไมแสวงหากําไร
(มูลนิธิ/สมาคม ตางๆ
ในจังหวัดนครราชสีมา)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา
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(แบบ ผ.01)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
2.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ป 2564
11.บริหารจัดการคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ป 2564 = 3,226,960 บาท
(คํานวณ 12 เดือน)
12.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบ
สารตานจุลชีพขนาดกลาง พรอมระบบ
การแพทยฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือ
ตรวจหัวใจสมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1
คัน ราคา 5,570,500 บาท
13.รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบ
สารตานจุลชีพขนาดใหญ พรอมระบบ
การแพทยฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือ
ตรวจหัวใจสมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
1 คัน ราคา 6,070,500 บาท
14.คาใชจายในการฝกอบรม หลักสูตรที่
เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉิน เชน
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติ
การแพทยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 632,040 บาท

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

0

0

9,040,000
1

15,500,000
1

15,500,000
1
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บัญชีอุดหนุน
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(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 ติดตั้งและวางทอ
ประปาขยายเขต
จําหนายน้ําเขา
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

วัตถุประสงค
1.เพื่อติดตั้งและวางทอ
ประปาขยายเขตจําหนายน้ํา
เขาโรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ที่ไดมาตรฐาน
2.เพื่อใหนักเรียน ครูและ
บุคลากรมีน้ําใชอุปโภค
บริโภคสะอาดถูกสุขลักษณะ

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ติดตั้งและวางทอประปาขยายเขต
จําหนายน้ําเขาโรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม (ตามประมาณ
การการประปาสวนภูมิภาคสาขา
นครราชสีมา)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,757,878 2,757,878 2,757,878 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
มีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ ๘๐

0

2,757,878

2,757,878

2,757,878

0

1

1

1

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
1.โรงเรียนไดรับการติดตั้ง โรงเรียนหนองงู การประปา
และวางทอประปาขยาย
เหลือมพิทยาคม สวนภูมิภาค
เขตจําหนายน้ําเขา
สํานักการศึกษาฯ
สาขา
โรงเรียนหนองงูเหลือม
นครราชสีมา
พิทยาคม ที่ไดมาตรฐาน
2.นักเรียนครูและบุคลากร
มีน้ําใชอุปโภค บริโภคที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

30

บัญชีครุภัณฑ (ผ.08)
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(แบบ ผ.08)
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,288,000 1,288,000

หนวยงานที่

ที่

แผนงาน

หมวด

1

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ 1. เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
ยานพาหนะ สําหรับใชเปนรถยนตสนับสนุนกิจกรรมการ 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต
และขนสง เรียนการสอนของโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2. เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานทางราชการของ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

2

การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับสงเสริมและพัฒนา
คอมพิวเตอร ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
ถายทอดสด Live Streaming ของโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 3,800
บาทตอชุด จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,800 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

33,800

33,800

33,800

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา)

3

การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับสงเสริมและพัฒนา
และเผยแพร ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
ถายทอดสด Live Streaming ของโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

1.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3.กลองวิดีโอสําหรับ Live Streaming จํานวน
1 ตัว ๆ ละ 93,600 บาท (ราคาตามทองตลาด)

127,600

127,600

127,600

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา)

2561
(บาท)

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1,288,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา)
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(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

4 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
ยานพาหนะ สําหรับใชในกิจกรรมของโรงเรียนโตนดพิทยา สูบไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
และขนสง คม
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,375,000 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
2. จัดซื้อโครงหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 220,000 บาท (ราคาทองตลาด)

5 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครภัณฑ
สํานักงาน

1 เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10 ชุดและ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม มีโตะทํางาน จํานวน 10 ชุดและเกาอี้
เกาอี้ทํางาน จํานวน 10 ชุด
ทํางาน จํานวน 10 ชุด (ราคาทองตลาด)
2. เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครภัณฑ
สํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1
เครื่อง
2. เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง
2. เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,595,000 1,595,000

หนวยงานที่

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1,595,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนโตนด
พิทยาคม)

57,000

57,000

57,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 180,000 บาท ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที ชนิดขาว-ดํา
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา
-เปนระบบมัลติฟงกชั่น
-เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

180,000

180,000

180,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 180,000 บาท
ความละเอียด 400x400 จุดตอตารางนิ้ว
-ขนาดที่กําหนดเปนความละเอียดในการสรางภาพขั้นต่ํา
-สามารถยอ-ขยายได
-พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A3
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

180,000

180,000

180,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)
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(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

8 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา 1.เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
และเผยแพร Smart TV ) จํานวน 10 เครื่อง
2.เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ) จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,600
บาท
-ระดับความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 55 นิ้ว
-แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
-ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
-ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

9 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
และเผยแพร จํานวน 10 เครื่อง
2. เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,700 บาท ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens
-เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
-ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
-ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
196,000
196,000

337,000

337,000

หนวยงานที่

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
196,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

337,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)
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หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

10 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา 1. จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน
และเผยแพร 10 จอ
2. เพื่อให ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
จํานวน 10 จอ ราคาจอละ 15,300 บาท ขนาดเสนทแยงมุม
120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว
หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

11 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ 1. เพื่อจัดหารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ยานพาหนะ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
และขนสง จํานวน 1 คัน
2. เพื่อใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีโอกาสออกไปรวมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนความรูตามสถานที่ตางๆ อยางทั่วถึง

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จํานวน 1 คัน ราคา 1,288,000 บาท ปริมาตรกระบอกสูบ ไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90
กิโลวัตต
-มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง
-เปนรถโดยสารหลังคาสูง
-มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ
-เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

12 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ 1. เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
ยานพาหนะ 2. เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร มีรถกระบะ
และขนสง แบบดับเบิ้ลแค็บใชในการเดินทางไปติดตอ
ราชการ อบรม ประชุมสัมมนา ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ

13 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) สําหรับนักเรียน
ยานพาหนะ ครูและบุคลากรไปราชการ
และขนสง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
153,000
153,000

หนวยงานที่

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
153,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

1,288,000

1,288,000

1,288,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

868,000

868,000

868,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปรางคทอง
วิทยา)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

868,000

868,000

868,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม)
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(แบบ ผ.08)
ที่

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000

หนวยงานที่

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

14 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

1. เพื่อใหมีเครื่องถายเอกสารบริการใหกับ
กลุมสาระการเรียนรูและหนวยงานตางๆภายใน
โรงเรียน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอในดาน
เอกสาร

15 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 1.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ยานพาหนะ สําหรับใชในกิจกรรมของโรงเรียนวัดประชา ไมตํา่ กวา 4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105
และขนสง นิมิตร
กิโลวัตต เปนเงิน 1,375,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1
หลัง เปนเงิน 220,000 บาท (ราคาทองตลาด)

1,595,000

1,595,000

1,595,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร)

การศึกษา คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา ๑.เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
และเผยแพร สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จํานวน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา
25 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๒.เพื่อใหนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอสําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

490,000

490,000

490,000

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว
"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา")

45,000

45,000

45,000

658,800

658,800

16

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 บาท ชนิด ขาว - ดํา
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา
-เปนระบบมัลติฟงกชั่น
-เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายไดความเร็ว 30
แผนตอนาที (ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

17 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อปรับปรุงระบบน้ําดื่มสําหรับนักเรียนให
มาตรฐานตามระบบ RO (Reverse Osmosis
System)

เครื่องกรองน้ํา ระบบ RO จํานวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

18 การศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อโตะ–เกาอี้ครู สําหรับอาคารเรียน 1. โตะ–เกาอี้ครู จํานวน ๑๒ ชุด (ราคาทองตลาด)
ใหม คสล. ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน
๒. โตะ–เกาอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓๖๐ ชุด (ราคา
๒. เพื่อจัดซื้อโตะ–เกาอี้นักเรียน ระดับ
ทองตลาด)
มัธยมศึกษา สําหรับอาคารเรียนใหม คสล. ๓
ชั้น ๑๒ หองเรียน

2561
(บาท)

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
120,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม)

สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม)
658,800
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม)

36

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
104,000
104,000

หนวยงานที่

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะ–เกาอี้ โรงอาหาร จํานวน ๒๐ ชุด โตะ–เกาอี้ โรงอาหาร จํานวน ๒๐ ชุด (ราคาทองตลาด)

20

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน ๖ ชุด
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

๒๖,๗๐๐

กองสาธารณสุข

21

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๖ ชุด
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

11,700

กองสาธารณสุข

19 การศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
104,000
สํานัก
การศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม)

37

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,200

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

22

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนย
ตูบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จํานวน 2 ชุด
อํานวยการการแพทยฉุกเฉิน จังหวัด
(เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
นครราชสีมา เปนไปตามโครงการพัฒนาระบบ ไดตามราคาในทองตลาด)
การแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
และจัดตั้งศูนยอํานวยการการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

กองสาธารณสุข

23

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 2 ชุด
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

10,300

กองสาธารณสุข

24

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องโทรศัพท จํานวน ๒ เครื่อง
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาลและจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

1,390

กองสาธารณสุข

38

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
28,600

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

25

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาลและจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

กองสาธารณสุข

26

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป ขนาด 24,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐาน
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ครุภณ
ั ฑ ธันวาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาลและจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

97,200

กองสาธารณสุข

27

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องฟอกอากาศแบบฝงใตเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลม
การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป ระดับสูงไมต่ํากวา ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จํานวน ๕ เครื่อง (บัญชีราคา
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
มาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

235,000

กองสาธารณสุข

39

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

28

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

29

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

30

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน ๒ เครื่อง
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน
๑ เครื่อง
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข

17,000

กองสาธารณสุข

5,000

กองสาธารณสุข

40

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

31

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 จํานวน
1 ชุด
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

32

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage)
จํานวน 1 ชุด
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

33

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
ระบบศูนยแพทยทางไกล จํานวน 1 ชุด ราคา 5,500,000 บาท
คอมพิวเตอร การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
23,000

580,000

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

5,500,000
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(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
422,896

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

34

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
ติดตั้งเสารับ-สงสัญญาณวิทยุสูง 30.00 เมตร จํานวน 1 ชุด
และวิทยุ การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
ไดตามราคาในทองตลาด)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

กองสาธารณสุข

35

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต
และวิทยุ การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป จํานวน 1 ชุด
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

30,000

กองสาธารณสุข

36

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน ๓ ชุด
และวิทยุ การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

36,000

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

37

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
ยานพาหนะ การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป
และขนสง ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพขนาดกลาง
พรอมระบบการแพทยฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ
สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง ปละ 1 คัน (บัญชีนวัตกรรมไทย
โดยสํานักงบประมาณฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม พ.ศ.2561)

38

สาธารณสุข คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ เพื่อจัดหาครุภัณฑสําหรับศูนยอํานวยการ
ยานพาหนะ การแพทยฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา เปนไป
และขนสง ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนยอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
(Pre - hospital Emergency Response and
Medical Director)

รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพขนาดใหญ
พรอมระบบการแพทยฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ
สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง ปละ 1 คัน (บัญชีนวัตกรรมไทย
โดยสํานักงบประมาณฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม พ.ศ.2561)

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2561
(บาท)

0

0

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,570,500

2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5,570,500 กองสาธารณสุข

6,070,500

6,070,500 กองสาธารณสุข

21,825,200

21,825,200

17,251,186

36

21

หนวยงานที่

21

43

ที่ปรึกษา
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
นายประดิษฐ
กิ่งโก
นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คณะทํางาน
นายชัยเกียรติ
พ.จ.อ.คมกฤษณ
นางสาวพรณภา
นางสาวศิริอร
นางชุติกาญจน
นางพิจิตรา
นายวัชรินทร
นางสาวปยวรรณ

เกษรบัวทอง
เงินโพธิ์
เปยนขุนทด
คิดเห็น
เพียดขุนทด
ปดตาฝาย
สงคทะเล
ประสงคหิงษ

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

