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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
บั ด นี้ ถึ ง เวลำที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ำรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด สกลนคร จะได้ เ สนอร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี ต่อ สภำองค์ กำรบริห ำรส่ ว นจั ง หวั ด สกลนครอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกำสนี้
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น
451,075,048.77 บำท
1.1.2 เงินสะสม
71,354,913.62 บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
92,142,434.23 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 2 โครงกำร
รวม 26,165,000.00 บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงกำร
รวม 14,801,814.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง
บำท รวม
บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559
(1) รำยรับจริงทั้งสิ้น 508,247,113.98 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
27,983,596.02
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
4,327,582.70
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
1,419,827.98
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
3,272,300.00
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
282,027,708.28
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
189,216,099.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 212,733,609.30

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

/(3) รำยจ่ำยจริง...

-2(3) รำยจ่ำยจริง
จำนวน 292,488,310.20 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
9,628,125.49 บำท
งบบุคลำกร
140,191,179.00 บำท
งบดำเนินงำน
89,153,152.21 บำท
งบลงทุน
40,322,577.50 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
435,000.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
12,758,276.00 บำท
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 182,683,166.15 บำท
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ จำนวน
บำท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปาชนบท
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีรำยรับจริง 25,181.83 บำท รำยจ่ำยจริง 23,427.78 บำท
เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 จำนวน 1,754.05 บำท

-3คาแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมำณ 2560
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2558

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
37,071,127.74
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
5,506,000.57
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
6,696,011.46
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
3,478,400.00
หมวดรำยได้จำกทุน
2,365.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 52,753,904.77
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
353,173,791.38
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 353,173,791.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
216,437,940.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 216,437,940.00
รวม 622,365,636.15

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

31,000,000
1,964,000
5,636,000
700,000
0
39,300,000

34,500,000
3,300,000
2,500,000
2,000,000
0
42,300,000

345,700,000
345,700,000

347,700,000
347,700,000

245,000,000
245,000,000
630,000,000

396,392,000
396,392,000
786,392,000

-4-

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

55,253,134.38
172,866,973.00
148,788,124.69
161,574,580.00
16,518,592.00
41,862,036.00
596,863,440.07
596,863,440.07

48,625,441.00
209,267,100.00
180,407,499.00
154,827,340.00
3,350,000.00
33,522,620.00
630,000,000.00
630,000,000.00

34,870,760.00
223,171,260.00
325,938,637.00
179,056,190.00
350,000.00
22,197,733.00
785,584,580.00
785,584,580.00

-5คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบเฉพาะการประปาชนบท
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีรำยรับจริง 25,181.83 บำท ซึ่งได้จำกงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ตั้งช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำชนบท จำนวน 13,698.00 บำท และได้จำกค่ำจำหน่ำยน้ำ
จำกมำตรวัดน้ำ และค่ำบำรุงรักษำมำตรวัดน้ำ จำนวน 11,483.83 บำท รำยจ่ำยจริง 23,427.78 บำท มีเงินสะสม
จำนวน 809,577.37 บำท โดยมีเงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 จำนวน 811,331.42 บำท

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รำยจ่ำยจริง
ปี 2556

ปี 2557

ประมำณกำร
ปี 2559

ปี 2558

ยอดต่ำง (%)

ปี 2560

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยกำรเมือง)
0.00

0.00

735,750.00

1,765,800

0 %

1,765,800

เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก

0.00

0.00

162,500.00

390,000

0 %

390,000

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

0.00

0.00

162,500.00

390,000

0 %

390,000

เงินเดือนเลขำนุกำร/ทีป
่ รึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

0.00

0.00

402,600.00

966,240

0 %

966,240

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

0.00

0.00

2,101,140.00

8,664,480

0 %

8,664,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ ำยกำรเมือง)

0.00

0.00

3,564,490.00

12,176,520

12,176,520

รวมงบบุคลำกร

0.00

0.00

21,251,994.00

38,051,580

12,176,520

ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

0.00

0.00

10,500.00

1,175,000

79.57 %

2,110,000

ค่ำเบีย้ ประชุม

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

0.00

19,960.00

119,600.00

681,280

-86.02 %

95,220

0.00

19,960.00

130,100.00

1,906,280

งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

รวมค่ำตอบแทน

2,255,220
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เงินเดือนนำยก/รองนำยก

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

0.00

3,000.00

781,450.00

2,930,800

-39.88 %

1,762,000

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร

0.00

20,000.00

754,514.60

3,240,000

44.14 %

4,670,000

01. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

0.00

12,280.00

392,761.50

1,224,000

-66.48 %

410,340

02. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรชดใช้คำ่ เสียหำยหรือค่ำสินไหม
ทดแทน

0.00

0.00

0.00

50,000

-80 %

10,000

03. ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

04. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรสอบแข่งขัน

0.00

0.00

11,121.00

30,000

-83.33 %

5,000

05. โครงกำรฝึ กอบรมผูบ
้ ริหำรหรือสัมมนำผูบ
้ ริหำร
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง (ไม่มก
ี ำรดูงำน) ประจำปี 2560
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

06. โครงกำรอบรมสัมมนำ ทัศนศึกษำดูงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ ในและต่ำงประเทศ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

07. โครงกำรปลูกจิตสำนึกของประชำชนในกำรเทิดทูน
สถำบัน และกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

08. โครงกำรวันท้องถิน
่ ไทย ประจำปี 2560 องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

09. โครงกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ หรือเลือกตัง้ แทน
ตำแหน่งทีว่ ำ่ งของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนครและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

10. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมสัมมนำสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

11. โครงกำรอบรมสัมมนำเพือ
่ พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบ ัติงำนของฝ่ ำยบริหำรและฝ่ ำยนิตบ
ิ ัญญัตภ
ิ ำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
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วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

12. โครงกำรเทิดทูนสถำบันสำคัญของชำติเพือ
่ เสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ ตำมนโยบำยปกป้ องสถำบันสำคัญของ
ชำติ กระทรวงมหำดไทย

0.00

0.00

0.00

0

0.00

66,860.00

6,039,731.38

12,931,400

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

0.00

0.00

9,835.00

30,000

-16.67 %

25,000

วัสดุอน
ื่

0.00

0.00

0.00

100,000

200 %

300,000

0.00

0.00

1,338,419.75

2,694,400

ค่ำบริกำรไปรษณี ย์

0.00

0.00

281,225.00

700,000

0 %

700,000

ค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม

0.00

0.00

143,566.80

140,000

135.71 %

330,000

รวมค่ำสำธำรณู ปโภค

0.00

0.00

424,791.80

840,000

1,030,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

86,820.00

7,933,042.93

18,372,080

15,377,560

01. ค่ำจัดซือ
้ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ควำมเร็ว 50 แผ่นต่อนำที
จำนวน 1 เครือ
่ ง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

02. ค่ำจัดซือ
้ เครือ
่ งทำลำยเอกสำร แบบครัง้ ละ 20 แผ่น
จำนวน 2 เครือ
่ ง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

64,000

03. ค่ำจัดซือ
้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จำนวน 7 หลัง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

26,600

รวมค่ำครุภณ
ั ฑ์

0.00

0.00

814,100.00

514,610

300,600

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

814,100.00

514,610

300,600

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมรำยจ่ำยอืน
่

0.00

0.00

0.00

50,000

50,000

รวมงบรำยจ่ำยอืน
่

0.00

0.00

0.00

50,000

50,000

รวมงำนบริหำรทั่วไป

0.00

86,820.00

29,999,136.93

56,988,270

27,904,680

รวมค่ำใช้สอย

100 %

1,000,000
11,767,340

ค่ำวัสดุ

รวมค่ำวัสดุ

325,000

ค่ำสำธำรณู ปโภค

งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

รำยจ่ำยอืน
่
รำยจ่ำยอืน
่

0 %

50,000
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งบรำยจ่ำยอืน
่

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งำนวำงแผนสถิตแ
ิ ละวิชำกำร
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

0.00

0.00

89,860.00

509,080

0.00

0.00

89,860.00

559,080

0.00

0.00

33,584.00

150,000

-33.33 %

100,000

01. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

0.00

8,480.00

53,016.00

112,300

-69.28 %

34,500

02. โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร

0.00

2,025.00

15,988.00

250,000

-60 %

100,000

03. โครงกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรประชำคมท้องถิน
่
เพือ
่ จัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

04. โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

05. โครงกำรจัดทำข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
และงบประมำณรำยจ่ำยเพิม
่ เติม ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,170

รวมค่ำตอบแทน

-93.96 %

30,740
30,740

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
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รวมค่ำใช้สอย

0.00

39,429.00

259,658.92

4,406,240

884,670

รวมงบดำเนินงำน

0.00

42,824.00

784,176.32

5,712,120

915,410

0.00

0.00

0.00

300,000

รวมรำยจ่ำยอืน
่

0.00

0.00

0.00

300,000

300,000

รวมงบรำยจ่ำยอืน
่

0.00

0.00

0.00

300,000

300,000

รวมงำนวำงแผนสถิตแ
ิ ละวิชำกำร

0.00

42,824.00

4,914,081.32

13,228,040

1,215,410

งบรำยจ่ำยอืน
่
รำยจ่ำยอืน
่
รำยจ่ำยอืน
่

0 %

300,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งำนบริหำรงำนคลัง
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

0.00

0.00

8,349,561.00

11,946,270

428 %

63,076,860

เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

0.00

0.00

129,928.00

203,700

692.64 %

1,614,600

เงินประจำตำแหน่ง

0.00

0.00

117,600.00

196,400

664.36 %

1,501,200

เงินวิทยฐำนะ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

134,400

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,910,860

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

0.00

0.00

2,577,653.00

3,453,530 1,557.06 %

57,226,950

เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

0.00

0.00

477,961.00

506,550 1,035.47 %

5,751,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

0.00

0.00

11,652,703.00

16,306,450

132,216,590

รวมงบบุคลำกร

0.00

0.00

11,652,703.00

16,306,450

132,216,590

ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

0.00

60,840.00

80,200.00

504,160

-87.51 %

62,970

ค่ำเช่ำบ้ำน

0.00

0.00

1,457,000.00

2,000,000

0 %

2,000,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

0.00

21,517.50

446,203.00

570,000

5.26 %

600,000

0.00

167,441.50

1,983,403.00

3,094,160

0.00

0.00

5,215.00

83,000

73.49 %

144,000

01. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

51,660

02. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี บำรุง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

0.00

0.00

9,500.00

100,000

200 %

300,000

0.00

0.00

65,771.00

534,160

งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

2,682,970

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่ำใช้สอย

545,660
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รวมค่ำตอบแทน

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

0.00

0.00

267,939.00

450,000

122.22 %

1,000,000

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

0.00

0.00

10,000.00

25,000

-80 %

5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

0.00

0.00

41,922.55

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

0.00

0.00

284,059.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

0.00

138,590.00

0.00

0.00

742,510.55

ค่ำไฟฟ้ ำ

0.00

0.00

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล

0.00

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

70,000
328.57 %
340,000 1,076.47 %
280,000
78.57 %
1,165,000

5,905,000

5,345,873.85

6,700,000

0 %

6,700,000

0.00

288,899.47

580,000

3.45 %

600,000

0.00

0.00

192,405.46

560,000

-28.57 %

400,000

รวมค่ำสำธำรณู ปโภค

0.00

0.00

5,827,178.78

7,840,000

7,700,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

167,441.50

8,618,863.33

12,633,320

16,833,630

รวมงำนบริหำรงำนคลัง
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

0.00
0.00

167,441.50
297,085.50

20,271,566.33
55,184,784.58

29,239,690
99,456,000

149,050,220
178,170,310

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

259,960
259,960

-77.8 %

57,700
57,700

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50,000
100,000

100 %
0 %

100,000
100,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

34,500

รวมค่ำวัสดุ

300,000
4,000,000
500,000

ค่ำสำธำรณู ปโภค
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แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรศึกษำ
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
รวมค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
รวมค่ำใช้สอย

0.00

7,550.00

0.00

450,000

234,500

รวมงบดำเนินงำน

0.00

7,550.00

662,698.46

2,254,960

292,200

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับกำรศึกษำ

0.00

7,550.00

13,746,765.46

26,289,910

292,200

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

0.00

0.00

0.00

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0

413,960

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0

413,960

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

0.00

0.00

0.00

0

413,960

เงินเดือนพนักงำน

0.00

0.00

32,996,619.00

59,448,090

3.55 %

61,559,450

เงินเพิม
่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

0.00

0.00

2,595,740.00

4,884,000

12.16 %

5,478,000

เงินวิทยฐำนะ

0.00

0.00

3,042,566.00

6,774,000

14.97 %

7,788,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

0.00

0.00

861,070.00

1,793,780

1.41 %

1,819,070

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

0.00

0.00

831,886.00

1,665,330

13.58 %

1,891,530

เงินเพิม
่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

0.00

0.00

115,300.00

264,000

-8.3 %

242,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

0.00

0.00

40,443,181.00

74,829,200

78,778,150

รวมงบบุคลำกร

0.00

0.00

40,443,181.00

74,829,200

78,778,150

0.00

0.00

0.00

264,100

0.00

0.00

624,500.00

264,100

0.00

0.00

7,077,060.00

22,210,500

1.81 %

22,612,500

01. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

0.00

0.00

0.00

300,000

-33.33 %

200,000

02. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

0.00

0.00

196,800.00

31,379,247

3.59 %

32,506,587

100 %

413,960

งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ ำยประจำ)

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
รวมค่ำตอบแทน

-81.07 %

50,000
50,000

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
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งบดำเนินงำน

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

04. โครงกำรเชิดชูเกียรติโรงเรียนดีมค
ี ุณภำพ ประจำปี
2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

05. โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรโรงเรียนในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

06. โครงกำรแข่งขันงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิน
่
ระดับภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

07. โครงกำรมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิน
่ ประจำปี
2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

08. โครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

09. โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

10. โครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะคิดวิเครำะห์และสร้ำง
เสริมประสบกำรณ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ท
ิ ยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษำตอน
ปลำย โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

11. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำน
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น จังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

12. โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนกลศำสตร์ฟิสิกส์
สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

13. โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนไฟฟ้ ำฟิ สิกส์
สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

-25-

03. โครงกำรแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี กำรศึกษำ 2559

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

15. โครงกำรส่งเสริมควำมรูส
้ ม
ู่ หำวิทยำลัย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,200,000

16. โครงกำรนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนนิเทศภำยใน
แบบระบบพีเ่ ลี้ยง โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

17. โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

18. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรเกษตรเพือ
่ อำหำรกลำงวันตำมแนวพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปี งบประมำณ 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

19. โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ก
ิ ำร กำรทำวิจยั ใน
ชัน
้ เรียนแบบเข้ม โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร ปี งบประมำณ 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

20. โครงกำรประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำน
และประกวดโรงเรียนส่งเสริมกำรอ่ำนดีเด่น โรงเรียนใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

21. โครงกำร Mini English Program (MEP)
โรงเรียนสกลทวำปี

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

276,400

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

99,000

22. โครงกำร Mini English Program (MEP)
โรงเรียนคำยำงพิทยำคม
23. โครงกำร Mini English Program (MEP)
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร
24. โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนตำมแนว
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
25. โครงกำรศูนย์เกษตรศึกษำตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
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14. โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพด้ำนเคมีสมั พันธ์
สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

26. โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
คณะกรรมกำรด้ำนกำรศึกษำ ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร
27. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนกีฬำ โรงเรียนร่มไทรวิทยำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

57,600

0.00

0.00

9,731,248.00

58,027,647

วัสดุสำนักงำน

0.00

0.00

117,300.00

355,995

-71.56 %

101,250

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

0.00

0.00

903,100.00

3,235,800

-83.08 %

547,600

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

0.00

0.00

104,891.00

222,750

-54.55 %

101,250

วัสดุเครือ
่ งแต่งกำย

0.00

0.00

494,600.00

1,895,220

-4.79 %

1,804,500

วัสดุกีฬำ

0.00

0.00

395,330.00

529,776

61.93 %

857,870

วัสดุกำรศึกษำ

0.00

0.00

14,759,360.00

17,487,370

-33.05 %

11,708,660

วัสดุดนตรี

0.00

0.00

0.00

0

100 %

31,000

0.00

0.00

16,774,581.00

24,139,411

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล

0.00

0.00

0.00

300,000

166.67 %

800,000

ค่ำบริกำรสือ่ สำรและโทรคมนำคม

0.00

0.00

0.00

400,000

25 %

500,000

รวมค่ำสำธำรณู ปโภค

0.00

0.00

0.00

700,000

1,300,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

27,130,329.00

83,131,158

77,804,217

01. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์สำนักงำน ตำมโครงกำรจัดซือ
้
และติดตัง้ เครือ
่ งปรับอำกำศประจำห้องสมุด
และห้องเรียน MEP

0.00

0.00

0.00

0

100 %

240,000

02. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์สำนักงำน ตำมโครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะ
เก้ำอี้ ระดับ 3 – 5 สำหรับครูโรงเรียนสกลทวำปี

0.00

0.00

0.00

0

100 %

45,600

รวมค่ำใช้สอย

61,302,087

ค่ำวัสดุ

รวมค่ำวัสดุ

15,152,130

ค่ำสำธำรณู ปโภค

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
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งบลงทุน

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

03. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์สำนักงำน ตำมโครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะ
เก้ำอีส
้ ำหรับใช้ในห้องสมุด โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

81,600

04. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์สำนักงำน ตำมโครงกำรจัดซือ
้
ครุภณ
ั ฑ์หอ
้ งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธำตุทองอำนวยวิทย์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

168,000

05. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์สำนักงำน ตำมโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ
โรงเรียนร่มไทรวิทยำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,000

01. โครงกำรพัฒนำห้องเรียนรูส
้ ค
ู่ ุณภำพ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,784,000

02. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ ตำมโครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะ
เก้ำอี้ โรงเรียนคำยำงพิทยำคม

0.00

0.00

0.00

0

100 %

306,900

03. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ ตำมโครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะ
เก้ำอีน
้ กั เรียน โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

165,000

04. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ ตำมโครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะ
เก้ำอี้ นักเรียน และครู โรงเรียนธำตุทองอำนวยวิทย์
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

499,500

05. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ ตำมโครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรูส
้ งู่ ำนอำชีพเชิงธุรกิจ วิชำชีพตัดเย็บเสือ
้ ผ้ำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

185,000

06. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ ตำมโครงกำรศูนย์กำร
เรียนรูโ้ ครงสร้ำงพื้นฐำนหุน
่ ยนต์ และพลังงำนทีย่ ่งั ยืน
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

272,000

01. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตำมโครงกำร
จัดซือ
้ โดรนถ่ำยภำพพร้อมชุดบิน

0.00

0.00

0.00

0

100 %

178,400

02. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตำมโครงกำร
จัดซือ
้ ครุภณ
ั ฑ์หอ
้ งคอมพิวเตอร์
โรงเรียนธำตุทองอำนวยวิทย์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

24,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

77,400

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ

ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
01. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมโครงกำรจัดซือ
้
ครุภณ
ั ฑ์วช
ิ ำคหกรรม (อำหำรและโภชนำกำร)
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ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

02. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมโครงกำร
จัดซือ
้ วัสดุอป
ุ กรณ์ หอ
้ งคหกรรมโรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

63,990

03. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมโครงกำร
ระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนือ
่ งปี ที่ 6)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

04. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ
โรงเรียนร่มไทรวิทยำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

67,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

213,500

01. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์ ตำมโครงกำร
จัดซือ
้ เครือ
่ งดนตรีวงโปงลำง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

55,500

02. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์
ตำมโครงกำรจัดซือ
้ เครือ
่ งดนตรีวงโยธวำทิต (เพิม
่ เติม)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

68,000

03. ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์ ตำมโครงกำร
จัดซือ
้ เครือ
่ งดนตรีวงโยธวำทิต โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมโครงกำรจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธำตุทองอำนวยวิทย์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

650,000

รวมค่ำครุภณ
ั ฑ์

0.00

0.00

24,624,000.00

18,518,440

0.00

0.00

0.00

0

100 %

678,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,550,000

ครุภณ
ั ฑ์กีฬำ
ค่ำจัดซือ
้ ครุภ ัณฑ์กีฬำ ตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ
โรงเรียนร่มไทรวิทยำ
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์

8,901,390

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
อำคำรต่ำง ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงโรงอำบน้ำและโรงตำกผ้ำนักเรียนกีฬำ
โรงเรียนร่มไทรวิทยำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำฟุตบอล
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยำ
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ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน

0.00

0.00

793,559.00

1,200,000

รวมค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

0.00

0.00

793,559.00

10,787,500

5,428,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

25,417,559.00

29,305,940

14,329,390

รวมงำนระดับมัธยมศึกษำ

0.00

0.00

92,991,069.00

191,508,298

170,911,757

0.00

84,200.00

0.00

1,440,000

0 %

1,440,000

01. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จังหวัดสกลนคร
ประจำปี 2560 (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

02. โครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือท้องถิน
่ ไทยเทิดไท้องค์
รำชัน นักเรียนแกนนำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจำปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

03. โครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของ
สถำนศึกษำ ปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

04. โครงกำรเข้ำค่ำยฝึ กทักษะดนตรี กีฬำ นักเรียนแกนนำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี งบประมำณ
2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

05. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพัฒนำเด็กและ
เยำวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจำปี
งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

06. โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนเครือ
่ งบินเล็กในกำร
แข่งขันระดับภำค ระดับประเทศ และนำนำชำติ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,500,000

0.00

0.00

0.00

100,000

10 %

110,000

0.00

84,200.00

534,040.00

4,970,000

0 %

1,200,000

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ

รวมค่ำใช้สอย
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ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

4,360,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

0.00

0.00

0.00

150,000

-11.33 %

133,000

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

83,500

7.78 %

90,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

0.00

0.00

0.00

150,000

-57.33 %

64,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,000

วัสดุกำรเกษตร

0.00

0.00

0.00

250,000

-76 %

60,000

0.00

0.00

0.00

633,500

ค่ำไฟฟ้ ำ

0.00

0.00

0.00

1,500,000

-26.67 %

1,100,000

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล

0.00

0.00

0.00

150,000

0 %

150,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

0.00

0.00

0.00

30,000

-16.67 %

25,000

รวมค่ำสำธำรณู ปโภค

0.00

0.00

0.00

1,680,000

1,275,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

84,200.00

534,040.00

7,283,500

5,989,000

01. ค่ำจัดซือ
้ เครือ
่ งโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
จำนวน 1 เครือ
่ ง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

18,000

02. ค่ำจัดซือ
้ โต๊ะจีนหน้ำพลำสติก

0.00

0.00

0.00

0

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

263,000

รวมค่ำครุภณ
ั ฑ์

0.00

0.00

0.00

510,900

321,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

510,900

321,000

0.00

660,000.00

30,516,360.00

11,687,840

รวมเงินอุดหนุน

0.00

660,000.00

30,516,360.00

11,687,840

800,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

660,000.00

30,516,360.00

11,687,840

800,000

รวมค่ำวัสดุ

354,000

ค่ำสำธำรณู ปโภค

งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
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ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ค่ำจัดซือ
้ อุปกรณ์ กล้องวงจรปิ ด

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

-93.16 %

800,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

รวมงำนศึกษำไม่กำหนดระดับ

0.00

744,200.00

31,050,400.00

19,482,240

7,110,000

รวมแผนงำนกำรศึกษำ

0.00

751,750.00

137,788,234.46

237,280,448

178,727,917

01. โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้ องกันและ
ต่อต้ำนยำเสพติด

0.00

0.00

0.00

0

100 %

120,000

02. โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมูบ
่ ำ้ น (อสม.)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

120,000

03. โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรูแ
้ ก่ผต
ู้ ด
ิ
เชื้อ/ผูป
้ ่ วยโรคเอดส์

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

0.00
0.00

0.00
0.00

50,110.00
50,110.00

300,000
300,000

0.00

0.00

200,000.00

200,000

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนโรงพยำบำล
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ

รวมค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน

290,000
290,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

0 %

200,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

200,000.00

200,000

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

200,000.00

200,000

200,000

รวมงำนโรงพยำบำล

0.00

0.00

250,110.00

500,000

490,000

รวมแผนงำนสำธำรณสุข

0.00

0.00

250,110.00

500,000

490,000

0.00

0.00

0.00

0

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเครำะห์
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

100 %

166,392,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

0.00

0.00

0.00

81,760

0.00

0.00

0.00

81,760

0.00

0.00

43,400.00

70,000

-68.57 %

22,000

0.00

0.00

58,235.00

74,300

-53.57 %

34,500

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

135,721.65

216,300

0.00

0.00

89,871.00

518,000

รวมค่ำวัสดุ

0.00

0.00

204,107.04

678,000

500,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

339,828.69

976,060

166,985,980

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเครำะห์

0.00

0.00

6,271,012.69

14,727,590

166,985,980

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

0.00

0.00

1,041,200.00

1,890,000

4.97 %

1,984,000

รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ
เยำวชน
02. โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ของผูส
้ งู อำยุ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

110,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

80,000

03. โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ของคนพิกำร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

04. โครงกำรอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสตรี

0.00

0.00

0.00

0

100 %

120,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

1,234,605.00

2,860,000

2,394,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

1,234,605.00

2,860,000

2,394,000

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

0.00

0.00

1,534,605.00

3,260,000

2,394,000

รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์

0.00

0.00

7,805,617.69

17,987,590

169,379,980

รวมค่ำตอบแทน

-54.16 %

37,480
166,429,480

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

56,500

ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

-3.47 %

500,000

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
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วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงโรงเก็บและซ่อมเครือ
่ งจักรกล

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,300,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

99,000

รวมค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

0.00

0.00

0.00

3,544,600

3,399,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

3,544,600

3,399,000

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

0.00

0.00

0.00

3,544,600

3,399,000

0.00

0.00

0.00

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0

1,340,863

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0

1,340,863

รวมงำนไฟฟ้ ำถนน

0.00

0.00

0.00

0

1,340,863

0.00

0.00

0.00

0

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปำโรงงำนผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์

งำนไฟฟ้ ำถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

100 %

1,340,863

งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรปลูกจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดหน่วยงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

100 %

10,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0

10,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

0.00

0

10,000

รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

0.00

0.00

0.00

0

10,000

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน

0.00

0.00

0.00

3,894,600

4,749,863
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งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์สำมดำมหัศจรรย์
แห่งภูพำน

0.00

0.00

0

100 %

500,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0
0

100 %
100 %

500,000
300,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

900,000

05. โครงกำรอนุรกั ษ์ และส่งเสริมกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิง่ แวดล้อมแบบบูรณำกำร
ร่วมกับส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ในพื้นทีจ่ งั หวัดสกลนคร ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

06. โครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมอำชีพแก่รำษฎรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี งบประมำณพ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

07. โครงกำรอบรมสำนสัมพันธ์ทอ
้ งทีท
่ อ
้ งถิน
่

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

08. โครงกำรอบรมสร้ำงควำมปรองดองในท้องถิน
่ จังหวัด
สกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

09. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสัญจร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

10. โครงกำรรณรงค์เสริมสร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์
เพือ
่ กำรปฏิรูป

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

11. โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตรกรเพือ
่
ส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,106,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

588,609.00

7,449,800

6,906,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

588,609.00

7,449,800

6,906,000

02. โครงกำรศูนย์เรียนรูต
้ ำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
03. โครงกำรอนุรกั ษ์ ผำ้ ไหมไทย
04. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอัน
เนือ
่ งมำจำกพระรำชดำริ
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0.00

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

0.00

247,402.00

3,983,900.00

5,169,710

รวมเงินอุดหนุน

0.00

247,402.00

3,983,900.00

5,169,710

8,734,890

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

247,402.00

3,983,900.00

5,169,710

8,734,890

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน

0.00

247,402.00

4,572,509.00

15,619,510

15,640,890

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

0.00

247,402.00

4,572,509.00

15,619,510

15,640,890

01. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมำณ 2560 องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

400,000

02. โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 รอบคัดเลือกภำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประจำปี งบประมำณ 2560
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

03. โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประจำปี งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

04. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน
"ภูพำนรำชนิเวศน์ " ครัง้ ที่ 35 ประจำปี 2559

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,000,000

05. โครงกำรแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระรำชทำน
“สิรน
ิ ธรคัพ” ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,000,000

68.96 %

8,734,890

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
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วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

07. โครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันกรีฑำผูส
้ งู อำยุชงิ ชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 22 ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

08. โครงกำรจัดกำรแข่งขันจักรยำนทำงเรียบ ต้ำนยำเสพ
ติดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

400,000

09. โครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ อบจ.อีสำนสัมพันธ์
สร้ำงสรรค์ทอ
้ งถิน
่ ไทย ครัง้ ที่ 11 ประจำปี งบประมำณ
2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

10. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนกำรกีฬำของ
นักเรียนและเยำวชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปี
งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

11. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับก่อนประถมศึกษำ
ในจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

277,920.00

8,600,597.00

17,901,000

13,250,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

277,920.00

8,600,597.00

17,901,000

13,250,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

0.00

200,000.00

799,000.00

1,199,200

-24.95 %

900,000

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ ป็ นสำธำรณประโยชน์

0.00

0.00

100,000.00

1,650,000

53.03 %

2,525,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

200,000.00

899,000.00

2,849,200

3,425,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

200,000.00

899,000.00

2,849,200

3,425,000

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร

0.00

477,920.00

9,499,597.00

20,750,200

16,675,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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06. โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลต้ำนยำเสพติดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนครคัพ ครัง้ ที่ 3 ประจำปี
งบประมำณ 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

02. โครงกำรจัดงำนประเพณี แข่งขันเรือยำว "ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี” และประกวดรำหำงนกยูงบนหัวเรือ ประกวด
กองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2559

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,000,000

03. โครงกำรสืบสำนตำนำน ประเพณี วัฒนธรรม 6 เผ่ำ
ไทสกล คนจีนเวียดนำม ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

04. โครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ สำมเณร และ
บวชศีลจำริณีภำคฤดูรอ้ น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปี ที่ 12 ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

05. โครงกำรบวชบำเพ็ญเนกขัมมะบำรมี (บวชชี
พรำหมณ์ ) เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ห ัว
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ปี ที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

06. โครงกำรมหกรรมภูมป
ิ ญ
ั ญำพื้นบ้ำน “มูนมังอีสำน”
ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

400,000

07. โครงกำรงำนสัปดำห์สง่ เสริมพระพุทธศำสนำเนือ
่ งใน
เทศกำลวันอำสำฬหบูชำ และเข้ำพรรษำ จังหวัดสกลนคร
ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

08. โครงกำรรวมน้ำใจไทกะเลิง และงำนกำชำดอำเภอ
กุดบำก ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

09. โครงกำรอนุรกั ษ์ สบ
ื สำนประเพณี วฒ
ั นธรรมชน
เผ่ำผูไ้ ท

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

975,800.00

2,652,887.00

10,780,000

11,200,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

975,800.00

2,652,887.00

10,780,000

11,200,000
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01. โครงกำรจัดประกวดกิจกรรมต่ำง ๆ เนือ
่ งในเทศกำลวิ
สำขบูชำ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

0.00

467,256.00

1,630,000.00

1,376,500

32.04 %

1,817,500

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

0.00

0.00

1,000,000.00

1,907,370

62.36 %

3,096,720

เงินอุดหนุนเอกชน

0.00

0.00

1,185,000.00

1,200,000

0 %

1,200,000

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ ป็ นสำธำรณประโยชน์

0.00

0.00

1,900,000.00

2,050,000

-56.1 %

900,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

467,256.00

5,715,000.00

6,533,870

7,014,220

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

467,256.00

5,715,000.00

6,533,870

7,014,220

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน
่

0.00

1,443,056.00

8,367,887.00

17,313,870

18,214,220

01. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดงำนมหกรรม
ผลิตผลตำมโครงกำรอันเนือ
่ งมำจำกพระรำชดำริ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปี 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,000,000

02. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประเพณี แข่งขัน
เรือยำว "ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี" และประกวดรำหำงนกยูงบนหัวเรือ
ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

03. โครงกำรจัดงำน “อีสำนไบค์วีค” ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

04. โครงกำรจัดขบวนแห่ปรำสำทผึง้ เพือ
่ ร่วมงำน
ประเพณี แห่ปรำสำทผึง้ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

200,808.00

700,000

4,150,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

200,808.00

700,000

4,150,000

รวมงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว

0.00

0.00

200,808.00

700,000

4,150,000

รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

0.00

1,920,976.00

18,068,292.00

38,764,070

39,039,220

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
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วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

0.00

0.00

0.00

1,082,520

0.00

0.00

0.00

1,082,520

0.00

0.00

5,120,215.00

3,662,000

-76.24 %

870,000

0.00

0.00

0.00

650,000

-94.69 %

34,500

0.00

0.00

5,742,359.00

5,774,000

0.00

0.00

0.00

218,200

รวมค่ำวัสดุ

0.00

0.00

6,516,862.25

8,579,200

30,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

12,259,221.25

15,435,720

1,150,390

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
501,690.00

50,000
14,958,530

-60 %

20,000
120,000

รวมค่ำตอบแทน

-80.06 %

215,890
215,890

ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
รวมค่ำใช้สอย

904,500

ค่ำวัสดุ
-86.25 %

30,000

งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
จัดซือ
้ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรระบบดิจต
ิ อล (ขำว-ดำ)
จำนวน 1 เครือ
่ ง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
รวมค่ำครุภณ
ั ฑ์
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้ำงทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

รวมค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

0.00

0.00

510,450.00

8,717,000

1,000,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

1,012,140.00

23,675,530

1,120,000

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

0.00

0.00

41,299,211.25

77,608,660

2,270,390

วัสดุกอ
่ สร้ำง

0.00

0.00

812,010.00

2,500,000

-60 %

1,000,000

วัสดุอน
ื่

0.00

0.00

4,780,750.00

3,803,100

-92.11 %

300,000

รวมค่ำวัสดุ

0.00

0.00

5,592,760.00

6,303,100

1,300,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

5,592,760.00

6,303,100

1,300,000

01. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยชุมชน
ธำตุดุม เทศบำลนครสกลนคร - บ้ำนงิว้ ด่อน หมูท
่ ี่ 1 ตำบล
งิว้ ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,996,000

02. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยชุมชนธำตุดุม เทศบำลนครสกลนคร บ้ำนธำตุดุมเหล่ำทับ หมูท
่ ี่ 15 ตำบลงิว้ ด่อน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,980,000

100 %

1,000,000

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบดำเนินงำน
ค่ำวัสดุ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค
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งบลงทุน

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,967,000

04. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนดอนตำลโง๊ะ หมูท
่ ี่ 7 ตำบลฮำงโฮง บ้ำนเชียงเครือวัดใหญ่ หมูท
่ ี่ 14 ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,633,000

05. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองแฝกพัฒนำ หมูท
่ ี่ 14 ตำบลห้วยยำง บ้ำนดงสมบูรณ์ หมูท
่ ี่ 10 ตำบลพังขว้ำง อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,972,000

06. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองแดง หมูท
่ ี่ 2 ตำบลเหล่ำปอแดง - บ้ำนงิว้
ด่อน หมูท
่ ี่ 1 ตำบลงิว้ ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,519,000

07. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนคันชำ หมูท
่ ี่ 5 ตำบลธำตุทอง - บ้ำนโคกสีไค
หมูท
่ ี่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,995,000

08. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำย สน. 3035 บ้ำนหนองย่ำงชิน
้ - บ้ำนนำดินจี่
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,977,000

09. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนต้ำยใหม่พฒ
ั นำ หมูท
่ ี่ 7 ตำบลบ้ำนต้ำย บ้ำนหนองพะเนำว์ หมูท
่ ี1
่ 4 ตำบลสว่ำงแดนดิน
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,989,000

10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโนนเสำขวัญ หมูท
่ ี่ 2 ตำบลแวง
อำเภอสว่ำงแดนดิน - บ้ำนหนองโจด หมูท
่ ี่ 5
ตำบลโคกศิลำ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,991,000
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03. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเขต
เทศบำลตำบลดงมะไฟ - บ้ำนประชำสุขสันต์ หมูท
่ ี่ 9
ตำบลขมิน
้ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,998,000

12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย สน.
4073 บ้ำนคอนสวรรค์ - บ้ำนโนนสว่ำง อำเภอวำนรนิวำส
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,525,000

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองแฝก หมูท
่ ี่ 5 ตำบลนำคำ - บ้ำนวังเยีย่ ม
หมูท
่ ี่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวำนรนิวำส
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,991,000

14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนพอกน้อย หมูท
่ ี่ 10 ตำบลพอกน้อย บ้ำนนำสำวนำน หมูท
่ ี่ 9 ตำบลนำหัวบ่อ อำเภอพรรณำนิคม
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,974,000

15. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโนนทรำยคำ หมูท
่ ี่ 7 ตำบลสว่ำง
อำเภอพรรณำนิคม - บ้ำนท่ำม่วง หมูท
่ ี่ 2 ตำบลหนองลำด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,973,000

16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนพรรณำ หมูท
่ ี่ 1ตำบลพรรณำ อำเภอพรรณำนิคม
- บ้ำนต้นผึง้ หมูท
่ ี่ 1 ตำบลต้นผึง้ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,979,000

17. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย สน.
3039 บ้ำนบง - บ้ำนดงสำร อำเภออำกำศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,152,000

18. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนไทยเสรี หมูท
่ ี่ 8 ตำบลโนนสะอำด - บ้ำนอ่ำงคำค้อ
หมูท
่ ี่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้ำนม่วงจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,993,000
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11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองฮำงน้อย หมูท
่ ี่ 15 ตำบลธำตุ
อำเภอวำนรนิวำส - บ้ำนโพนบก หมูท
่ ี่ 7 ตำบลบ้ำนเหล่ำ
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,973,000

20. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนจำปำ หมูท
่ ี่ 11 ตำบลหนองลำด อำเภอวำริชภูมิ บ้ำนหนองตอกแป้ น หมูท
่ ี่ 6 ตำบลตำลโกน
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,990,000

21. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนดงคำโพธิ ์ หมูท
่ ี่ 11 ตำบลปลำโหล อำเภอวำริชภูมิ
- บ้ำนหนองบัว หมูท
่ ี่ 4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,392,000

22. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนคำน้ำเย็น หมูท
่ ี่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน บ้ำนดอนย่ำนำง หมูท
่ ี่ 3 ตำบลปลำโหล อำเภอวำริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,698,000

23. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนกุงศรี หมูท
่ ี่ 1 ตำบลนำเพียง - บ้ำนม่วง หมูท
่ ี่ 5
ตำบลนำโพธิ ์ อำเภอกุสม
ุ ำลย์ จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,515,000

24. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนสร้ำงค้อ หมูท
่ ี่ 1 ตำบลสร้ำงค้อ - บ้ำนฮ่องสิม
หมูท
่ ี่ 3 ตำบลหลุบเลำ อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,025,000

25. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโคก หมูท
่ ี่ 2 ตำบลตองโขบ
อำเภอโคกศรีสพ
ุ รรณ - บ้ำนโพนปลำโหล หมูท
่ ี่ 5
ตำบลเต่ำงอย อำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,997,000

26. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนกุดนำขำม หมูท
่ ี่ 8 ตำบลเจริญศิลป์ - บ้ำนเหล่ำ
หมูท
่ ี่ 1 ตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,970,000
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19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย
สน. 4054 บ้ำนสำมแยกพิทกั ษ์ - บ้ำนหนองทุม
่
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,435,000

28. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย สน.
4026 บ้ำนแพด - บ้ำนท่ำงำม อำเภอคำตำกล้ำ
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,983,000

29. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนชัยชนะ หมูท
่ ี่ 3 ตำบลท่ำศิลำ อำเภอส่องดำว บ้ำนหนองหลวง หมูท
่ ี่ 1 ตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,980,000

30. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้ำงท่อเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ำมลำห้วยอีดอ
่ น
บ้ำนกลำง หมูท
่ ี่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบำก
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,584,000

31. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโคกสะอำด หมูท
่ ี่ 5 ตำบลนำตำล บ้ำนน้ำพุงสำมัคคี หมูท
่ ี่ 6 ตำบลเต่ำงอย อำเภอเต่ำงอย
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,981,000

32. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองแคน หมูท
่ ี่ 2 ตำบลนิคมน้ำอูน
อำเภอนิคมน้ำอูน - แยกถนน สำย บ้ำนหนองหลวง บ้ำนตำดโพนไผ่ อำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,990,000

33. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนบัวหลวง หมูท
่ ี่ 13 ตำบลสว่ำง อำเภอพรรณำนิคม
- บ้ำนวังยำง หมูท
่ ี่ 1 ตำบลวังยำง อำเภอพรรณำนิคม
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,965,000

34. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้ำงท่อเหลีย่ ม ถนนสำย บ้ำนพังขว้ำงใต้ หมูท
่ ี่ 1
ตำบลพังขว้ำง - บ้ำนน้อยจอมศรี หมูท
่ ี่ 4 ตำบลฮำงโฮง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,143,000
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27. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนวังปลำเซือม หมูท
่ ี่ 5 ตำบลบ้ำนโพน
อำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้ำนโคกสูง หมูท
่ ี่ 1
ตำบลโคกสูง อำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,700,000

36. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยก
ทำงหลวงหมำยเลข 2092 บ้ำนด่ำนไชโย หมูท
่ ี่ 6
ตำบลมำย - บ้ำนนำสมบูรณ์ หมูท
่ ี่ 4 ตำบลดงหม้อทองใต้
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,982,000

37. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยก
ทำงหลวงหมำยเลข 222 บ้ำนนำโพธิ ์ หมูท
่ ี่ 5
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,207,000

38. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย สน
4023 บ้ำนนำจำร - บ้ำนห้วยหลัว อำเภอบ้ำนม่วง
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,464,000

39. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
บ้ำนบะทอง หมูท
่ ี่ 7 ตำบลหนองแวงใต้ - บ้ำนห้วยหินใน
หมูท
่ ี่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,871,000

40. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย สน.
์ อง อำเภอเจริญศิลป์,
2009 บ้ำนดงบัง - บ้ำนโพธิท
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,103,000

41. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย บ้ำน
น้อยหนองบัว หมูท
่ ี่ 15 ตำบลสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่ำง
แดนดิน - บ้ำนเหล่ำใหญ่ หมูท
่ ี่ 2 ตำบลวัฒนำ
อำเภอส่องดำว จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,968,000

42. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สำย สน.4073 บ้ำนคอนสวรรค์ -บ้ำนโนนสว่ำง
อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,322,000

43. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสำย สน. 2013 บ้ำนบึงศำลำ - บ้ำนโพนใหญ่
อำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,209,000
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35. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหลุบเลำ หมูท
่ ี่ 1 ตำบลหลุบเลำ - บ้ำนคำเพิม
่
หมูท
่ ี่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,954,000

45. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองเบญจ หมูท
่ ี่ 5 ตำบลนิคมน้ำอูน บ้ำนหนองปลิง หมูท
่ ี่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,993,000

46. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต สำย บ้ำนผำศักดิ ์ หมูท
่ ี่ 13
ตำบลคำตำกล้ำ - บ้ำนกุดจำน หมูท
่ ี่ 7 ตำบลแพด
อำเภอคำตำกล้ำ จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000,000

47. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย สน.
3051 บ้ำนเชียงเครือ - บ้ำนนำหมำโป้ อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,247,000

48. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองน้ำคำ หมูท
่ ี่ 3 ตำบลบึงทวำย อำเภอเต่ำงอย
- บ้ำนนำกับแก้ หมูท
่ ี่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,958,000

49. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนกลำง หมูท
่ ี่ 3 ตำบลนำแก้ว - บ้ำนนำตงใหญ่
หมูท
่ ี่ 1 ตำบลนำตงวัฒนำ อำเภอโพนนำแก้ว
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,985,000

50. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนสงเปลือย หมูท
่ ี่ 4 ตำบลไฮหย่อง - แยกทำงหลวง
หมำยเลข 3003 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,360,000

51. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสำย บ้ำนหนองบัวแดง หมูท
่ ี่ 6 ตำบลวำใหญ่
อำเภออำกำศอำนวย - บ้ำนนำคอย หมูท
่ ี่ 13
ตำบลหนองสนม อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,722,000
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44. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโคกสุวรรณ หมูท
่ ี่ 5 ตำบลตำลโกน
อำเภอสว่ำงแดนดิน - บ้ำนจำปำ หมูท
่ ี่ 5 ตำบลหนองลำด
อำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

52. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต สำย บ้ำนทุง่ บ่อ หมูท
่ ี่ 7 ตำบลวัฒนำ บ้ำนรักษำดินแดน หมูท
่ ี่ 12 ตำบลส่องดำว อำเภอส่องดำว
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000,000

53. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนไผ่ลอ
้ ม หมูท
่ ี่ 3 ตำบลโนนหอม –
บ้ำนหนองมะเกลือ หมูท
่ ี่ 6 ตำบลดงชน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,645,000

01. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีตถนนสำย สน.3108 บ้ำนง่อน - บ้ำนโพนถ่อน
อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,938,000

02. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำยแยกทำงหลวงหมำยเลข 4038
(บ้ำนกุดจิก - บ้ำนดงอีดอ
่ ย) - บ้ำนหนองนำหำร หมูท
่ ี่ 5
ตำบลนำซอ อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,999,000

03. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำย สน.2017 บ้ำนกลำง - บ้ำนวังม่วง
อำเภออำกำศอำนวย จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,983,000

04. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำย บ้ำนดอนม่วย หมูท
่ ี่ 6 ตำบลช้ำงมิง่
อำเภอพรรณำนิคม - บ้ำนต้นผึง้ หมูท
่ ี่ 1 ตำบลต้นผึง้
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,998,000

05. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำย สน. 2006 บ้ำนกลำง บ้ำนโพนงำมโคก อำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,987,000

06. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำย สน.2018 แยกทำงหลวงหมำยเลข 22
- บ้ำนนำเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,655,000

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
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วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,500,000

08. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำยแยกทำงหลวงหมำยเลข 22 บ้ำนหนองม่วง หมู่ 6 ตำบลนำคำ อำเภอวำนรนิวำส
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,500,000

09. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรปูทบั ด้วย
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต และเปลีย่ นฝำรำงระบำยน้ำ ถนน
สำยสน. 3137 บ้ำนนำเวง -บ้ำนนำคำ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,006,000

10. โครงกำรขยำยผิวจรำจร และซ่อมสร้ำงเสริมผิวจรำจร
แอสฟัลต์ตก
ิ -คอนกรีต ถนนสำย สน 3063 บ้ำนกุดบำก บ้ำนโพนงำม อำเภอกุดบำกจังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,982,000

11. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำยสน.3027 บ้ำนวำริชภูมิ - บ้ำนม่วงไข่
อำเภอวำริชภูม,ิ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,097,000

รวมค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

0.00

0.00

26,295,100.00

111,456,000

159,560,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

26,370,100.00

111,762,300

159,560,000

รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

0.00

0.00

31,962,860.00

118,065,400

160,860,000

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

0.00

0.00

73,262,071.25

195,674,060

163,130,390

วัสดุกำรเกษตร

0.00

0.00

0.00

200,000

-75 %

50,000

วัสดุอน
ื่

0.00

0.00

0.00

20,000

101.25 %

40,250

รวมค่ำวัสดุ

0.00

0.00

0.00

220,000

90,250

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

53,265.00

220,000

90,250

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
ค่ำวัสดุ
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07. โครงกำรซ่อมสร้ำงและเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ถนนสำยสน.3035 บ้ำนหนองย่ำงชิน
้ บ้ำนนำดินจี่ อำเภอสว่ำงแดนดินจังหวัดสกลนคร

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
01. ค่ำจัดซือ
้ เครือ
่ งสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้ ำ
จำนวน 1 เครือ
่ ง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

11,000

02. ค่ำจัดซือ
้ เครือ
่ งสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ
จำนวน 1 เครือ
่ ง

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,200

รวมค่ำครุภณ
ั ฑ์

0.00

0.00

0.00

0

26,200

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0

26,200

0.00

0.00

100,000.00

190,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

100,000.00

190,000

268,800

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

100,000.00

190,000

268,800

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร

0.00

0.00

153,265.00

410,000

385,250

0.00

0.00

0.00

0

รวมค่ำใช้สอย

0.00

0.00

0.00

332,450

1,000,000

รวมงบดำเนินงำน

0.00

0.00

0.00

332,450

1,000,000

รวมงำนอนุรกั ษ์ แหล่งน้ำและป่ ำไม้

0.00

0.00

475,750.00

332,450

1,000,000

รวมแผนงำนกำรเกษตร

0.00

0.00

629,015.00

742,450

1,385,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

41.47 %

268,800
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งำนอนุรกั ษ์ แหล่งน้ำและป่ ำไม้
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนือ
่ งกับกำรปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอืน
่ ๆ
โครงกำรจัดหำกล้ำไม้เพือ
่ ปลูกถวำยเนือ
่ งในวโรกำสมหำ
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัตค
ิ รบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ เนือ
่ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 ประจำปี 2560

100 %

1,000,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2559 12:07:44

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
งบกลำง
0.00

0.00

2,092,421.25

2,600,000

0 %

2,600,000

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ

0.00

0.00

0.00

140,000

0 %

140,000

สำรองจ่ำย

0.00

31,000.00

15,817,000.00

4,613,762

333.34 %

19,993,436

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

0.00

137,170.66

936,134.45

7,560,760

-23.21 %

5,806,228

เงินช่วยพิเศษ

0.00

0.00

0.00

300,000

0 %

300,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน
่ (กบท.)

0.00

3,976,201.82

3,928,730.54

3,850,000

1.3 %

3,900,000

เงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ บั บำนำญ (ชคบ.)

0.00

119,283.64

289,905.66

370,980

-1.75 %

364,480

เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,743,000

เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

23,616

รวมงบกลำง

0.00

4,483,128.23

47,719,301.21

19,435,502

34,870,760

รวมงบกลำง

0.00

4,483,128.23

47,719,301.21

19,435,502

34,870,760

รวมงบกลำง

0.00

4,483,128.23

47,719,301.21

19,435,502

34,870,760

รวมแผนงำนงบกลำง
รวมทุกแผนงำน

0.00

4,483,128.23

47,719,301.21

19,435,502

34,870,760

0.00

7,700,341.73

345,279,935.19

629,354,230

785,584,580
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

- 52 วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/9/2559 11:12:11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 785,584,580 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

27,904,680

บาท

งบบุคลากร

รวม

12,176,520

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

รวม

12,176,520

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,765,800

บาท

จานวน

390,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทีป
่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 53 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

390,000

บาท

จานวน

966,240

บาท

จานวน

8,664,480

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินเดือนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนครและทีป
่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่ งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 54 งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การประชุม กรรมการ
ออกข้อสอบ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
กรรมการควบคุมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การประชุม
หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีท
่ ด
ี่ าเนินการเกีย่ วกับ
การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การประชุม
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่

รวม

15,377,560

บาท

รวม

2,255,220

บาท

จานวน

2,110,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

02. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
แก่ขา้ ราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน
่
ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ตัง้ ไว้ 2,000,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
ข้าราชการในการประชุมเพือ
่ พิจารณาสอบสวนทางวินยั
ข้าราชการในแต่ละเรือ
่ ง ซึง่ มาประชุม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
ทางวินยั ข้าราชการ พ.ศ. 2536
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ในการประชุมเพือ
่ พิจารณาสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดในแต่ละเรือ
่ ง ซึง่ มาประชุมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค 0406.4/ว 38
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
ค่าเบีย้ ประชุม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจาสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554
และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 55 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จานวน

95,220

บาท

รวม

11,767,340

บาท

จานวน

1,762,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีก
่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 38,980 บาท
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่ ตัง้ ไว้ 24,740 บาท
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 21,000 บาท
หน่ วยตรวจสอบภายใน ตัง้ ไว้ 10,500 บาท
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ ป็ นกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น การจ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารทีท
่ าการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร หรือการจ้างเหมาอืน
่ ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 500,000 บาท
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่ ตัง้ ไว้ 152,000 บาท
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 90,000 บาท
หน่ วยตรวจสอบภายใน ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี
ทีอ
่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็ นโจทก์ หรือจาเลย
ในศาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ ค่าเสียหาย ทีจ่ ะต้องชาระ
ตามคาพิพากษาศาล และรวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ เกีย่ วกับการ
ดาเนินคดีทางศาล
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร หรือกิจกรรมอืน
่ เช่น ค่าสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
และค่าใช้จา่ ยในการจัดทาเอกสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ
วารสาร ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ขา่ วสารทางสือ
่ มวลชน
หรือสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์
ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 56 รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในงานรัฐพิธี งานพิธีทาบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในงานรัฐพิธี หรือเทศกาลต่าง ๆ ของท้องถิน
่
และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสาคัญทางราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ในพื้นที่ หรือวัดต่าง ๆ ภายในจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 420,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการด้วย
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการรับรอง
เพือ
่ เป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร
เครือ
่ งดืม
่ ต่าง ๆ เครือ
่ งใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอืน
่ ๆ
ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน
่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทัง้ นี้รวมถึง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน
่ ๆ และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้องซึง่ เข้าร่วมประชุม
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04.โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห
่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เช่น ค่าใช้จา่ ยในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าจัดทาป้ าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จา่ ยในการเช่าสถานที่
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ ไว้ 4,000,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 439 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จานวน

4,670,000

บาท

- 57 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

410,340

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายในการชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
และเงินส่งคืนกองทุนทดแทนผูป
้ ระสบภัย กรณี รถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ก่อให้เกิดความเสียหายสาหรับผูป
้ ระสบภัย
จากรถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ได้แก่ กรณี รถส่วนกลาง
รถประจาตาแหน่ ง และรถรับรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2548 ทีม
่ ไิ ด้จดั ให้มก
ี ารประกันความเสียหายสาหรับ
ผูป
้ ระสบภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณี เกิดความเสียหายจากทรัพย์สน
ิ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทา
ความผิดทางละเมิด หรือความเสียหายกรณี อน
ื่ ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จานวน

10,000

บาท

1) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั และอืน
่ ๆ
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ านของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 34,500 บาท
หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่ ตัง้ ไว้ 34,500 บาท
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 34,500 บาท
หน่ วยตรวจสอบภายใน ตัง้ ไว้ 6,840 บาท
02. ค่าใช้จา่ ยในการชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา หรือพานประดับ
พุม
่ ดอกไม้ สาหรับใช้ในงานพิธี งานรัฐพิธีและใช้ในงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 58 04. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการสอบแข่งขัน

จานวน

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการสอบแข่งขัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม จัดหาสถานทีส
่ อบแข่งขัน สอบคัดเลือก
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
05. โครงการฝึ กอบรมผูบ
้ ริหารหรือสัมมนาผูบ
้ ริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้าง (ไม่มก
ี ารดูงาน) ประจาปี 2560 องค์การบริหารส่วน
จานวน
จังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมหรือสัมมนาของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทีก
่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ หรือองค์กรหรือ
สถาบันอืน
่ เป็ นผูด
้ าเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนครดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็ น ค่าทีพ
่ กั ค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ฝึ กอบรมหรือสัมมนาตามระเบียบฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 459 ข้อ 21 หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
06. โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหาร
จานวน
ส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป
่ รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรือ
่ งการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 458 ข้อ 20 หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
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- 59 07. โครงการปลูกจิตสานึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน
และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
จานวน
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
้ หรือร่วมกับหน่ วยงานอืน
ทีอ
่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดขึน
่
้ ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
จัดขึน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ในห้วงเดือนเมษายน
กรกฎาคม สิงหาคมและธันวาคม จัดโครงการร่วมกับประชาชน
ในจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทาป้ าย ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าใช้จา่ ยในการจัดเตรียมสถานทีพ
่ ธิ ีเปิ ด – พิธีปิด
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบัน ค่าใช้จา่ ย
ในการจัดกิจกรรม ในการเทิดทูนสถาบันร่วมกับส่วนราชการ
อืน
่ ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 440 ข้อ 2
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
08. โครงการวันท้องถิน
่ ไทย ประจาปี 2560 องค์การบริหาร
จานวน
ส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการวันท้องถิน
่ ไทย
ประจาปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ให้ความรูแ
โดยการจัดกิจกรรมขึน
้ ก่
ประชาชน ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ สมาชิกสภาท้องถิน
่ ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในเขตจังหวัด
สกลนคร เพือ
่ เสริมสร้างจิตสานึกให้องค์กร ให้บริการแก่
ประชาชน ในวันที่ 18 มีนาคม หรือตามทีอ
่ งค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนครกาหนด โดยจ่ายเป็ น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าขนส่ง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาล และความมั่นคง หน้า 441 ข้อ 4
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
09. โครงการค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ หรือเลือกตัง้ แทนตาแหน่ ง
ทีว่ า่ งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
จานวน
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ หรือเลือกตัง้ แทนตาแหน่ ง
ทีว่ า่ ง เลือกตัง้ ซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณี การเลือกตัง้ ทั่วไป
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการเลือกตัง้ ซ่อม
เช่น ค่าโฆษณา ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าซื้อบัตรเลือกตัง้
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าตอบแทน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเบีย้ เลี้ยง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานเลือกตัง้
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 461 ข้อ 1
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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- 60 10. ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหาร
จานวน
ส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าทีผ
่ เู้ กีย่ วข้องกับการ
ฝึ กอบรม ตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุฝึกอบรม
สัมมนา ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ยอืน
่
ตามหลักสูตรทีก
่ าหนดซึง่ จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
หรือสถาบันอืน
่ ๆ จัดให้มข
ี น
ึ้
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 447 ข้อ 11
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. โครงการอบรมสัมมนาเพือ
่ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
จานวน
ของฝ่ ายบริหารและฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตภ
ิ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนาฝ่ ายบริหาร
และฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน 20 จังหวัด เพือ
่ ให้เกิดพลัง
และแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพือ
่ ถ่ายทอดไปยัง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทใี่ ช้ในการ
ฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในการบริหารโครงการ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 445 ข้อ 8
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12. โครงการเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติเพือ
่ เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามนโยบายปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ
จานวน
กระทรวงมหาดไทย
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเทิดทูนสถาบันสาคัญ
ของชาติ เพือ
่ สร้างความสมานฉันท์ตามนโยบายปกป้ องสถาบัน
สาคัญของชาติ กระทรวงมหาดไทย โดยจัดกิจกรรมเพือ
่ ให้
ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
เพือ
่ เสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามนโยบายปกป้ องสถาบันสาคัญ
ของชาติ โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทใี่ ช้ในการฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จา่ ยในในพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าจัดเตรียมสถานที่
ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 440 ข้อ 3 หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม ฟิ ล์มสไลด์ เมมโมรีก
่ าร์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพรูปสีและขาวดาทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย เป็ นต้น
ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือจาเป็ น
ต่อการรายงานเรือ
่ งต่าง ๆ หรือจาเป็ นต้องใช้ในการตรวจรับ
พัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือต่าง ๆ
สาหรับใช้ในการเตรียมงานรัฐพิธี งานประเพณี งานรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เช่น หลอดไฟฟ้ าประดับ ปลัก
๊ สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ จดั ทาแท่นเวที
พระบรมสาทิสลักษณ์ ธงชาติ เสาธง เพือ
่ ประดับซุม
้ อาคาร
สถานทีร่ าชการในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และตามเส้นทางรับเสด็จฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
อันเกีย่ วเนื่องกับการเตรียมงานรัฐพิธี งานประเพณี
และการเตรียมการรับเสด็จฯ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณี ยภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น ค่าไปรษณี ย์
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็ นต้น ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุตด
ิ ตามตัว
ค่าวิทยุสอ
ื่ สาร ค่าสือ่ สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสือ
่ สารอืน
่ ๆ
เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้น
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
้ เกีย่ วกับการใช้บริการขององค์การบริหารส่วน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
จังหวัดสกลนคร สาหรับหน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และหน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 62 งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

300,600

บาท

รวม

300,600

บาท

210,000

บาท

64,000

บาท

26,600

บาท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
01. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งถ่ายเอกสาร ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
จานวน
จานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจต
ิ อล (ขาว-ดา)
จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 210,000 บาท ใช้ในการปฏิบตั งิ านของ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดความเร็วขัน
้ ต่า 50 แผ่นต่อนาที
2) เป็ นระบบมัลติฟงั ก์ช่น
ั
3) เป็ นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 412 ข้อ 5
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
02. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งทาลายเอกสาร แบบครัง้ ละ 20 แผ่น
จานวน
จานวน 2 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งทาลายเอกสาร แบบทาลายครัง้ ละ
20 แผ่น จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ 32,000 บาท
เพือ
่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คุณลักษณะ ดังนี้
1) แบบทาลายขัน
้ ต่าครัง้ ละ 20 แผ่น
2) ขนาดกระดาษทีย่ อ
่ ยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 414 ข้อ 10
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03. ค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จานวน 7 หลัง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
จานวน 7 หลัง ๆ ละ 3,800 บาท เป็ นเงิน 26,600 บาท
ใช้ในการปฏิบตั งิ านของหน่ วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
คุณลักษณะ ดังนี้
มีขนาดไม่ต่ากว่า กว้าง 91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 เซนติเมตร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 437 ข้อ 4
หน่ วยงานหน่ วยตรวจสอบภายใน

- 63 งบรายจ่ายอืน
่

รวม

50,000

บาท

รายจ่ายอืน
่

รวม

50,000

บาท

รายจ่ายอืน
่

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,215,410

บาท

รวม

915,410

บาท

รวม

30,740

บาท

จานวน

30,740

บาท

รวม

884,670

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

จานวน

100,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ ป็ นกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตลอดจนการจ้างเหมาอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นภารกิจ
ในอานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

34,500

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างทีป
่ รึกษาดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ ในการกาหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่
เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองการเจ้าหน้าที่
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
ค่าใช้สอย

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ าน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

- 64 02. โครงการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าจัดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน
่
ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาแผนฯ โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจัดทาเอกสาร ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ
่ จัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 449 ข้อ 13 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิน
่ เพือ
่ จัดทา
จานวน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคม
ท้องถิน
่ เพือ
่ จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เช่น การจัดทาเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่น
เพือ
่ ระดมความคิด การประชุมแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น
ในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพือ
่ ให้ประชาชน
ได้มส
ี ว่ นร่วมในการจัดทาแผนฯ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน
่ ระดับจังหวัด
จังหวัดสกลนคร และประชาคมท้องถิน
่ จังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าจัดทาเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม
่ ก
ี ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 448 ข้อ 12
หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
04. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
จานวน
ส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าจัดประชุมของ
คณะกรรมการ คณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเดินทาง
ไปราชการ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทีอ
่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอุดหนุนหน่ วยงานอืน
่
และงานติดตามและประเมินผลโครงการทีอ
่ งค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนครดาเนินการเอง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 454 ข้อ 16 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

100,000

บาท

300,000

บาท

200,000

บาท

- 65 05. โครงการจัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน
สกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าจัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ค่าจัดทาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ค่าจัดทาสาเนาข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายตามระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายฯ โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าจัดทาเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 456 ข้อ 18 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

150,170

บาท

งบรายจ่ายอืน
่

รวม

300,000

บาท

รายจ่ายอืน
่

รวม

300,000

บาท

รายจ่ายอืน
่

จานวน

300,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าจ้างหน่ วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
เพือ
่ หาประสิทธิภาพและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
แผนพัฒนาสามปี ฯ ผลการดาเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และทราบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 454 ข้อ 16 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

- 66 งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

149,050,220

บาท

รวม

132,216,590

บาท

รวม

132,216,590

บาท

จานวน

63,076,860

บาท

จานวน

1,614,600

บาท

จานวน

1,501,200

บาท

จานวน

134,400

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ งต่าง ๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ของข้าราชการ เช่น เงินพอก
ในการเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เงินพอกในการเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน
เป็ นกรณี พเิ ศษ เงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือน
และเลือ
่ นระดับตาแหน่ งเงินพอกในการปรับอัตราเงินเดือนใหม่
เป็ นต้น และเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รบ
ั
เงินเดือนขัน
้ สูง หรือใกล้ถงึ ขัน
้ สูงของอันดับหรือตาแหน่ ง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน อัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั ให้กบั ข้าราชการทีไ่ ด้รบั เงินประจา
ตาแหน่ ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง
และตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดสกลนคร กาหนด
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ สาหรับตาแหน่ งทีม
่ เี หตุพเิ ศษของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับตาแหน่ งนิตก
ิ ร
(พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร กาหนด
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับศึกษานิเทศก์
ซึง่ ได้รบั เงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่ งได้รบ
ั เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะทีไ่ ด้รบั เว้นแต่ขา้ ราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาซึง่ ได้รบั เงินวิทยฐานะชานาญการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร สาหรับตาแหน่ งประเภทผูบ
้ ริหาร
ท้องถิน
่ ประเภทผูอ
้ านวยการท้องถิน
่ ประเภทวิชาการ
และตาแหน่ งอืน
่ ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร กาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง

- 67 ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

2,910,860

บาท

จานวน

57,226,950

บาท

จานวน

5,751,720

บาท

รวม

16,833,630

บาท

รวม

2,682,970

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

62,970

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจา ผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างถึงขัน
้ สูง หรือใกล้ถงึ ขัน
้ สูง
ของตาแหน่ งและเงินปรับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสกลนคร กาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่ งต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร กาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาแหน่ งต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ และลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค
้ วบคุมงานก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2553
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองคลัง ตัง้ ไว้ 41,230 บาท
หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ ตัง้ ไว้ 21,740 บาท
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทุกส่วนทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิไ์ ด้รบั ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง

- 68 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

600,000

บาท

รวม

545,660

บาท

จานวน

144,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร โดยเช่าเป็ นราย
เดือน ๆ ละ 3,000 บาท ถ่ายเอกสารได้ 9,000 แผ่นต่อ
เดือน ส่วนทีเ่ กินแผ่นละ 25 สตางค์ บริการหมึกฟรี อะไหล่ฟรี
ค่าบริการฟรี ยกเว้นกระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 12 เดือน
สาหรับหน่ วยงานกองช่าง กองแผนและงบประมาณ
กองการเจ้าหน้าที่ และกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- กองช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 424 ข้อ 9
- กองแผนและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 418 ข้อ 3
- กองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 433 ข้อ 1
- กองการเจ้าหน้าที่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 436 ข้อ 2
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน

51,660

บาท

50,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตรข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนครทุกส่วน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
่
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ านขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เดินทางไปราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองคลัง ตัง้ ไว้ 34,500 บาท
หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ ตัง้ ไว้ 17,160 บาท
02. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บารุงองค์การบริหาร
จานวน
ส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และแสดงความขอบคุณสาหรับผูป
้ ระกอบการ
ทีใ่ ห้ความร่วมมือชาระภาษี เช่น จัดทาแผ่นพับ ใบปลิว หรือโปสเตอร์
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทน
ิ ใบประกาศเกียรติบตั ร เป็ นต้น
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 457 ข้อ 19 หน่ วยงานกองคลัง

- 69 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

300,000

บาท

รวม

5,905,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

4,000,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ใน
การปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีช
่ ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือ
่ งปรับอากาศ
เครือ
่ งพิมพ์ดีด เครือ
่ งอัดสาเนา เครือ
่ งถ่ายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สาหรับทุกหน่ วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุคงทน
วัสดุสน
ิ้ เปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข
กระดาษโรเนียว กระดาษคาร์บอน สิง่ พิมพ์ ทีไ่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เป็ นต้น สาหรับทุกหน่ วยงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุทจี่ าเป็ นต่อการบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ปลัก
๊ ไฟฟ้ า
เทปพันสายไฟ และวัสดุสาหรับชุดเครือ
่ งเสียงกลางแจ้ง
วัสดุการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ
่ งกาเนิดไฟฟ้ า ปั๊มน้า และอืน
่ ๆ
สาหรับทุกหน่ วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทใี่ ช้ทาความสะอาด
เช่น ช้อนส้อม ถ้วยชาม แก้วน้า แปรง ไม้กวาด และอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ
เป็ นต้น สาหรับทุกหน่ วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางในน้ามันเบรก หัวเทียน อะไหล่ตา่ ง ๆ เป็ นต้น ทีจ่ าเป็ นต่อการ
บารุงรักษา หรือซ่อมแซมยานพาหนะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ทีอ
่ ยูใ่ นการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ และอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ นต่อการบารุงรักษา ยานพาหนะ เครือ
่ งจักรกล
และเครือ
่ งกลอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ สาหรับทุกหน่ วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครือ
่ ง น้ามันจารบี เป็ นต้น สาหรับใช้กบั รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และเครือ
่ งยนต์อน
ื่ ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร หรือใช้ในราชการทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
สาหรับทุกหน่ วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ

- 70 วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

500,000

บาท

รวม

7,700,000

บาท

จานวน

6,700,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ เช่น แผ่นกรองแสง
สายเคเบิล้ เมาส์ (Mouse) เมนบอร์ด (Main Board)
เครือ
่ งกระจายสัญญาณ (Hub) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับ
เครือ
่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์
แบบเลเซอร์ ฯลฯ สาหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์
ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตลอดจนรายจ่ายเพือ
่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีม
่ รี าคา
ต่อหน่ วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท สาหรับทุกหน่ วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองพัสดุและทรัพย์สน
ิ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ศาลาประชาคม ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ และอาคาร
หรือโรงเรือนอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
ิ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาของสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศาลาประชาคม ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ และอาคารหรือ
โรงเรือนอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
ิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ ององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการ
้ เกีย่ วกับการใช้บริการ เช่น
ดังกล่าว และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย เป็ นต้น
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง

- 71 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

รวม

292,200

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

292,200

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

57,700

บาท

จานวน

57,700

บาท

รวม

234,500

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

100,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และงานประเพณี ทท
ี่ างจังหวัดหรือหน่ วยงานราชการอืน
่ ขอรับ
การสนับสนุนอย่างเร่งด่วน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

34,500

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีม
่ ก
ี ฎหมายระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ ป็ นกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตลอดจนการจ้างเหมาอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นภารกิจ
ในอานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ านขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เดินทางไปราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รวม

413,960

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

413,960

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

413,960

บาท

จานวน

413,960

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. อุดหนุนกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ตามโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน
่
(วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ค็อกนิสไทยฯ สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ตัง้ ไว้ 266,350 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 239 ข้อ 2 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ด้านการศึกษา โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
ตาบลแมดนาท่ม อาเภอโคกศรีสพ
ุ รรณ จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 147,610 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 240 ข้อ 3 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 170,911,757 บาท
รวม 78,778,150 บาท
รวม 78,778,150 บาท
จานวน 61,559,450 บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

5,478,000

บาท

จานวน

7,788,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่
เงินทีข
่ า้ ราชการครู/พนักงานครูได้รบั ในอัตราเท่ากับ
เงินวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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จานวน

1,819,070

บาท

จานวน

1,891,530

บาท

จานวน

242,100

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาของ
ลูกจ้างประจาตาแหน่ งต่าง ๆ และค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจา
(กรณี เงินเดือนเต็มขัน
้ ) ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน สาหรับพนักงานจ้างตาแหน่ งต่าง ๆ ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าที่
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
ตาแหน่ งต่าง ๆ ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1199
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ห
ิ น้าที่ ให้ได้รบั ค่าตอบแทนของผูข
้ อรับการ
ประเมิน 1 รายดังนี้
- วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท
- วิทยฐานะเชีย่ วชาญอัตราคนละ 3,000 บาท
สาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 77,804,217 บาท
รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท
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รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาชาวต่างประเทศเป็ นครูสอนภาษา
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทัง้ 6 แห่ง ตามข้อกาหนดอัตราค่าจ้างชาวต่างชาติตามโครงการ
จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร (ปี งบประมาณ 2560) ได้แก่
1) ภาษาอังกฤษ จานวน 18 คน
2) ภาษาจีน จานวน 7 คน
3) ภาษาเวียดนาม จานวน 6 คน
รวม 31 คน อัตราค่าจ้างคนละ 25,000 บาท/คน/เดือน
โดยมีสญ
ั ญาจ้าง 1 ปี
ตัง้ ไว้ 9,300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 196 ข้อ 45
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาผูฝ
้ ึ กสอนนักเรียน ตามโครงการจ้าง
เหมาผูฝ
้ ึ กสอนนักเรียนในโรงเรียนทีเ่ น้นด้านกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
จานวน 8 คน ได้แก่
1) ผูฝ
้ ึ กสอนกีฬาด้านฟุตบอล/ฟุตซอล จานวน 2 คน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 180,000 บาท/คน รวมเป็ นเงิน 360,000 บาท/ปี
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
- ระดับการศึกษา วุฒป
ิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือพลศึกษา เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความชานาญ และมีประสบการณ์
ทางด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
2) ผูฝ
้ ึ กสอนกีฬาด้านมวยไทย จานวน 3 คน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 180,000 บาท/คน รวมเป็ นเงิน 540,000 บาท/ปี
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
- ระดับการศึกษา วุฒป
ิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือพลศึกษา หรือปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความชานาญ มีประสบการณ์ ทางด้านกีฬามวยไทย และต้องเป็ น
ผูท
้ ไี่ ด้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนและมีบตั รประจาตัวนักมวย
หรือผูฝ
้ ึ กสอนตามพระราชบัญญัตก
ิ ีฬามวย พ.ศ. 2542
3) ผูฝ
้ ึ กสอนกรีฑา จานวน 2 คน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 180,000 บาท/คน รวมเป็ นเงิน 360,000 บาท/ปี
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
- ระดับการศึกษา วุฒป
ิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือพลศึกษา เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความชานาญ และมีประสบการณ์
ทางด้านกีฬากรีฑา

รวม 61,302,087 บาท
จานวน 22,612,500 บาท

- 75 4) ผูฝ
้ ึ กสอนกีฬายกน้าหนัก จานวน 1 คน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน จานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 180,000 บาท/คน รวมเป็ นเงิน 180,000 บาท/ปี
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
- ระดับการศึกษา วุฒป
ิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือพลศึกษา เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความชานาญ และมีประสบการณ์
ทางด้านกีฬากรีฑา
ตัง้ ไว้ 1,440,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 40 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการระบบดูแล
นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
สาหรับโรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาทาอาหาร 3 มือ
้ ๆ ละ 30 บาท
(90 บาท/คน/วัน ) สาหรับนักเรียน 270 คน จานวน 300 วัน
ตัง้ ไว้ 7,290,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน หน้า 216 ข้อ 29
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา สาหรับนักเรียน ได้แก่
1) ค่าจ้างเหมาทาอาหาร 3 มือ
้ สาหรับนักเรียน 135 คน ๆ ละ
90 บาท/คน/วัน (ตลอดปี การศึกษา จานวน 300 วัน)
เป็ นเงิน 3,645,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาทาอาหาร (นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
จานวน 150 วัน) จานวน 45 คน ๆ ละ 90 บาท/คน/วัน
เป็ นเงิน 607,500 บาท
3) ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน ๆ ละ 1,500 บาท/ครัง้ /คัน
จานวน 20 ครัง้ เป็ นเงิน 60,000 บาท
ตัง้ ไว้ 4,312,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้าประปา
และขยายเขตน้าประปา ตามโครงการปรับปรุงระบบน้าประปา
โรงเรียนคายางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามรายละเอียด ข้อกาหนดและแบบแปลน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 124,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 207 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเกีย่ วเนื่องกับโครงการเปลีย่ นหม้อ
แปลงไฟฟ้ า โรงเรียนคายางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเดินระบบไฟฟ้ า
เข้าตัวอาคาร ตามรายละเอียด ข้อกาหนดและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 146,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 207 ข้อ 8 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
2.1 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิน
่
1) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม เพือ
่ จัดทา พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับชัน
้ เรียน หลักสูตรท้องถิน
่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินการ จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท
ตัง้ ไว้ 120,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.1)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 170 ข้อ 6 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพือ
่ พัฒนา
ปรับปรุง และเชือ
่ มต่อระบบอินเตอร์เน็ตทัง้ 2 ระบบ ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาเพือ
่ ปรับปรุงระบบ แยกเป็ น
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 9,600 บาทต่อปี เป็ นเงิน 57,600 บาท
- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 7,200 บาทต่อปี เป็ นเงิน 43,200 บาท
ตัง้ ไว้ 100,800 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.2)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 167 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน ๆ ละ
100,000 บาท โดยจ่ายเป็ น ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สิน
้ เปลืองทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด
เช่น กระดาษ สือ่ นวัตกรรม ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ตกแต่งห้อง
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ ไว้ 600,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.3)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 167 ข้อ 2 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ให้มแ
ี หล่งเรียนรูศ
้ ก
ึ ษาค้นคว้าความรูเ้ พิม
่ เติมของ
ครู นักเรียน และประชาชนในท้องถิน
่
ทัง้ 6 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.4)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 168 ข้อ 3 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมสัมมนา เพือ
่ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนครทัง้ 6 โรงเรียน ตามระบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูตามเงือ
่ นไขของคุรุสภา รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรทีก
่ รม
้ โดยจ่ายเป็ น ค่าลงทะเบียน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ จัดขึน
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการฝึ กอบรม
จานวน 172 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ อุดหนุน
งบประมาณ จานวน 516,000 บาท และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร สมทบ 258,000 บาท โดยจ่ายเป็ น
ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการฝึ กอบรมสัมมนา
ตัง้ ไว้ 774,000 บาท โดยแยกเป็ น
- ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ สาหรับครู
จานวน 172 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 258,000 บาท
- ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับครู
จานวน 172 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 516,000 บาท
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.5)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 171 ข้อ 7 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ในการพัฒนาท้องถิน
่ (SBMLD)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ โดยใช้โรงเรียน
เป็ นฐานพัฒนาท้องถิน
่ เพือ
่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน
้ พื้นฐาน พัฒนาและส่งเสริม
ให้โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิน
่ ด้วยการจัดการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ประชาชนได้เรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น
- โรงเรียนทีจ่ ะสมัครเข้าร่วมในปี งบประมาณ 2560 โรงเรียนละ
ประมาณ 750,000 บาท 6 โรงเรียน เป็ นเงิน 4,500,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละประมาณ 250,000 บาท
ตัง้ ไว้ 4,750,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.6)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 169 ข้อ 5 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ทีจ่ ดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็ นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ
ให้พร้อมรองรับงบประมาณ โดยจ่ายเป็ น ค่ารางวัลการประกวด
แผนการพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยแยกเป็ น
- ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน) ทัง้ 6 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท
เป็ นเงิน 300,000 บาท
- ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ๆ ละ 50,000 บาท
เป็ นเงิน 50,000 บาท
ตัง้ ไว้ 350,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.7)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 10 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8) ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมทีต
่ อ
่ ต้านยาเสพติด
ส่งครูแกนนาโรงเรียนละ 1 คน และส่งเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 1 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของกรมส่งเสริมการ
้ แยกเป็ น
ปกครองท้องถิน
่ จัดขึน
- ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท 6 โรงเรียน เป็ นเงิน 90,000 บาท
- ครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท 6 โรงเรียน
เป็ นเงิน 18,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท
ตัง้ ไว้ 211,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

- 79 ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ข้อ 3.10) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน หน้า 169 ข้อ 4
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการท้องถิน
่ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับกลุม
่ จังหวัดการศึกษาที่ 11
(กรณี ได้รบ
ั มอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เจ้าภาพระดับกลุม
่ จังหวัด กลุม
่ ๆ ละ 300,000 บาท และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมทบ 300,000 บาท โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ ไว้ 600,000 บาท โดยแยกเป็ น
- ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท
- ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.17)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 173 ข้อ 12 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมกิจกรรมรักการอ่าน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจัดทาเอกสาร
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.18)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 11 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิน
่ (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) :
(จานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน
โดยจัดสรรสาหรับนักเรียนทีบ
่ ด
ิ า มารดา มีรายได้ตอ
่ ครัวเรือน
ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี (ไม่เกินอัตราร้อยละ 30
ของจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม. 3)
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี )
ตัง้ ไว้ 1,530,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

- 80 ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ข้อ 4 (2) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ
ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 8 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.3 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน :
(จานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559)
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้
1.1 รายหัว เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายหัวสาหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
(3,500 บาท/ปี )
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน
(3,800 บาท/ปี )
ตัง้ ไว้ 12,029,800 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 รายหัวส่วนเพิม
่ (Top Up) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายหัวส่วนเพิม
่
(Top Up) สาหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี )
ตัง้ ไว้ 1,688,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมตัง้ จ่ายไว้ทง้ ั สิน
้ 13,717,800 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 5.1)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 172 ข้อ 9
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) ค่าหนังสือเรียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าหนังสือเรียนสาหรับนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 คนละ 705 บาท/ปี
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 คนละ 1,257 บาท/ปี
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี
ตัง้ ไว้ 3,371,977 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 5.2)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 81 3) ค่าอุปกรณ์ การเรียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ การเรียนสาหรับนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
(420 บาท/ปี )
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน
(460 บาท/ปี )
ตัง้ ไว้ 1,450,020 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 5.3)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเครือ
่ งแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี
ตัง้ ไว้ 1,565,100 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 5.4)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน สาหรับนักเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 6 โรงเรียน
ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน
(880 บาท/ปี )
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน
(950 บาท/ปี )
ตัง้ ไว้ 3,015,890 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 5.5)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 172 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 82 03. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี การศึกษา 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดสอบแข่งขันนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ระดับชัน
้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 และมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยแข่งขันในระดับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพือ
่ เป็ นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันตาม
โครงการในระดับประเทศ โดยจ่ายเป็ น ค่าเงินรางวัล ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าทีพ
่ กั ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการดาเนินการ
โครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 174 ข้อ 14 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. โครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนดีมีคณ
ุ ภาพ ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการ จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานดีเด่นด้านการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการศึกษา
คัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็ น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าโล่รางวัล ค่าชุดการแสดง
ในพิธีเปิ ด - ปิ ด ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการดาเนินการโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 177 ข้อ 19 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ คัดเลือกตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือต่อไป
สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาเวที/เครือ
่ งเสียง ค่าเช่าเต็นท์
ค่าจ้างเหมารถ ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิ ด
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนิน
โครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 179 ข้อ 22 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. โครงการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
่
ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพือ
่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 178 ข้อ 21 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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- 83 07. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
่ ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับครู และนักเรียนทีไ่ ด้เป็ นตัวแทน
ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับประเทศ ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
่
ประจาปี 2560 ประกอบด้วย คณะผูบ
้ ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้องในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 179 ข้อ 23 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
08. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปี งบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย เพือ
่ ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์
พัฒนาความสามารถ ทบทวนความรูเ้ ดิม เพิม
่ เติมความรูใ้ หม่
ฝึ กทักษะทางสังคม สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 191 ข้อ 36 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย เพือ
่ ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
พัฒนาความสามารถ ทบทวนความรูเ้ ดิม เพิม
่ เติมความรูใ้ หม่
ฝึ กทักษะทางสังคม สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 190 ข้อ 34 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และสร้างเสริม
ประสบการณ์ กลุม
่ สาระการเรียนรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 – 6
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าทีพ
่ กั ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่
ค่าน้าดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยาการ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 180 ข้อ 24 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

- 84 11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนทีก
่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 สาหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนักเรียนใน
จังหวัดสกลนคร ทีไ่ ด้รบั คัดเลือก โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมารถ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจ้างเหมาจัดค่ายกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าทีพ
่ กั ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 180 ข้อ 25 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านกลศาสตร์ฟิสิกส์ สาหรับ
นักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
กลศาสตร์ฟิสิกส์ สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 188 ข้อ 31 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านไฟฟ้ าฟิ สิกส์ สาหรับนักเรียน
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านไฟฟ้ าฟิ สิกส์ สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิน
โครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 189 ข้อ 32 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเคมีสมั พันธ์ สาหรับนักเรียน
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านเคมีสมั พันธ์ สาหรับนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิน
โครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 189 ข้อ 33 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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- 85 15. โครงการส่งเสริมความรูส้ ม
ู่ หาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม แนะแนว ส่งเสริมการศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนใน
เขตจังหวัดสกลนคร เพือ
่ เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาทาข้าวกล่อง
ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ ายโครงการ
ค่าน้าดืม
่ ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 178 ข้อ 20 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16. โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานนิเทศภายใน
แบบระบบพีเ่ ลี้ยง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานนิเทศ
ภายในแบบระบบพีเ่ ลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
สูผ
่ เู้ รียน ส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกด้าน และสะท้อนปัญหาแนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทนผูร้ ่วมนิเทศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 175 ข้อ 16 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การดาเนินงานตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทนผูร้ ่วมนิเทศ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 175 ข้อ 15 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18. โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
เกษตรเพือ
่ อาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
เกษตรเพือ
่ อาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกย่อง ประกาศเกียรติคณ
ุ
มอบรางวัลโรงเรียนทีจ่ ดั กิจกรรมในโครงการ สาหรับโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน
โดยจ่ายเป็ น ค่าเงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งคณะกรรมการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 203 ข้อ 58 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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- 86 19. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ก
ิ าร การทาวิจยั ในชัน
้ เรียน
แบบเข้ม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี งบประมาณ 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ก
ิ าร
เพือ
่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
มีความรูค
้ วามเข้าใจในการจัดทาโครงการ ตามกลุม
่ สาระการ
เรียนรู้ ได้พฒ
ั นาทักษะในการทาโครงงาน สามารถส่งโครงงาน
เข้าทาการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าทีพ
่ กั ค่าจัดทาเอกสาร
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 190 ข้อ 35 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20. โครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและประกวด
โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม และดาเนินการประกวดแข่งขัน
การอ่านภาษาไทย และส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน สาหรับครู
ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ และครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าทีพ
่ กั ค่าจัดทาเอกสารทีใ่ ช้ในการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าโล่รางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเอกสารและคูม
่ ือการประเมินการ
ให้คะแนนในการประกวด และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 175 ข้อ 17 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21. โครงการ Mini English Program (MEP) โรงเรียนสกลทวาปี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ในระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ใน 3 กลุม
่ สาระการเรียนรู้ คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาสุขพลศึกษา สาหรับนักเรียนชัน
้
มัธยมศึกษาปี 1 จานวน 40 คน จานวน 1 ห้องเรียน และนักเรียน
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (เดิม) จานวน 1 ห้องเรียน โดยจ่ายเป็ น
ค่าสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการดาเนินกิจกรรม
เข้าค่ายปรับพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าจัดทาหลักสูตรแผนการสอนและ
แบบเรียน ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 221 ข้อ 45 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

300,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

- 87 22. โครงการ Mini English Program (MEP) โรงเรียนคายางพิทยาคม จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ในระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ใน 3 กลุม
่ สาระการเรียนรู้
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาสุขพลศึกษา กิจกรรมเข้าค่าย
ปรับพื้นฐานสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ใหม่)
จานวน 40 คน จานวน 1 ห้องเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 (เดิม) จานวน 1 ห้องเรียน ได้รบั การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสือ่ ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 3 คน ครูและเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง จานวน 5 คน โดยจ่ายเป็ น
ค่าสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงการ
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก วัสดุสน
ิ้ เปลือง เป็ นต้น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม ค่าสถานที่
ค่าจัดจ้างและจัดทาหลักสูตร แผนการสอนและแบบเรียน ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 206 ข้อ 3 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23. โครงการ Mini English Program (MEP)
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ในระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ใน 3 กลุม
่ สาระการเรียนรู้
คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาสุขพลศึกษา สาหรับนักเรียน
ในปี การศึกษา 2560 จานวน 70 คน โดยจ่ายเป็ น ค่าสือ่ วัสดุอป
ุ กรณ์
ทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเรียนรูน
้ อกห้องเรียน
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงนักเรียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 209 ข้อ 12 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ
่ เป็ นแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ตา่ ง ๆ
ทีม
่ ช
ี ีวต
ิ จัดปลูกตามความเหมาะสม ในสภาพทีค
่ ล้ายกับถิน
่ อาศัยเดิม
ใช้เป็ นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับพืชพรรณได้ โดยจ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยตามกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมรูช
้ อ
ื่ รูป
้ ระโยชน์พรรณไม้ เช่น ทาป้ ายชือ
่ พรรณไม้
จัดทาเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ อน
ื่ ๆ เป็ นต้น
2) กิจกรรมการปลูกพรรณไม้ในโรงเรียน เช่น ค่าจัดสวนแบ่ง
ภูมท
ิ ศั น์ ค่าจัดซื้อพรรณไม้และค่าเอกสารสมุดบันทึก เป็ นต้น
3) กิจกรรมการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ศึกษาด้านรูปลักษณ์
ภายนอก – ภายใน เรียนรูแ
้ ต่ละส่วนของพืชพรรณ และสรุปผล
การศึกษาเป็ นรูปเล่ม

150,000

บาท

จานวน

276,400

บาท

จานวน

150,000

บาท

- 88 4) กิจกรรมการรายงานผลการศึกษา เช่น เรียนรูร้ ูปแบบ
การเขียนรายงานให้น่าสนใจ การทารายงานและจัดนิทรรศการ
5) การนาไปใช้ประโยชน์ ทางการศึกษา เช่น การบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุม
่ สาระและสาขาวิชาต่าง ๆ การเผยแพร่
องค์ความรู้ การนาเสนอ การอภิปราย สัมมนา และจัดนิทรรศการ
เป็ นต้น และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 210 ข้อ 16 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25. โครงการศูนย์เกษตรศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการโครงการศูนย์เกษตรศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรียน เช่น ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด
จัดซื้อวัสดุอป
ุ กรณ์ และจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด
2) กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง เช่น ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่
จัดซื้อวัสดุอป
ุ กรณ์ จัดซื้ออาหาร และเวชภัณฑ์ดแ
ู ลไก่ และจัดซื้อ
พ่อ – แม่ พันธุ์ไก่พื้นเมือง
3) กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน เช่น จัดซื้อพันธุ์ปลา จัดซื้ออาหาร
เวชภัณฑ์ดแ
ู ลรักษาปลาและวัสดุอุปกรณ์
4) กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว และดอกไม้ประดับ
เช่น จัดซื้อเมล็ดพืชผัก จัดซื้อปุ๋ ยและจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
5) กิจกรรมเลี้ยงสุกรดาพื้นเมือง เช่น ปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงสุกรดาพื้นเมือง จัดซื้อวัดสุอป
ุ กรณ์ และจัดซื้ออาหาร เวชภัณฑ์
ดูแลรักษาสุกร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน หน้า 212 ข้อ 20
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการ
ด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ ด้านการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา ครู
และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง โดยจ่ายเป็ น ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ์
ค่าทีพ
่ กั ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 204 ข้อ 59 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยจ่ายเป็ น
ค่าเบีย้ เลี้ยงครูผค
ู้ วบคุม จานวน 12 คน ๆ ละ 240 บาท/คน/20 วัน
เป็ นเงิน 4,800 บาท/คน/ปี
ตัง้ ไว้ 57,600 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน
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บาท

จานวน
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- 89 ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 15,152,130 บาท
จานวน

101,250

บาท

จานวน

547,600

บาท

01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการระบบดูแล
นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
โดยจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกระเป๋ า สาหรับนักเรียนโรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 270 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็ นเงิน 67,500 บาท
ตัง้ ไว้ 67,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 216 ข้อ 29
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สาหรับนักเรียน 135 คน โดยจ่ายเป็ น ค่าจัดซื้อกระเป๋ านักเรียน
จานวน 135 คน ๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 250 บาท (250 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 33,750 บาท
ตัง้ ไว้ 33,750 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุงานบ้านงานครัว
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการระบบ
ดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับนักเรียน
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา จานวน 270 คน ได้แก่
1) ค่าน้ายาและอุปกรณ์ ทาความสะอาดสุขภัณฑ์ ตลอดปี การศึกษา
จานวน 270 คน ๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 67,500 บาท/ปี การศึกษา
2) ค่าชุดเครือ
่ งนอน จานวน 90 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท
เป็ นเงิน 166,500 บาท ประกอบด้วย
- ผ้าปูทน
ี่ อน 3.5 ฟุต ขนาด 1.05 x 2 เมตร
จานวน 90 ผืน ๆ ละ 450 บาท เป็ นเงิน 40,500 บาท
- ผ้าห่ม ขนาด 1.5 x 2 เมตร
จานวน 90 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 90,000 บาท
- หมอน ขนาด 18 x 29 นิ้ว และปลอกหมอน
ขนาด 20 x 29.5 นิ้ว จานวน 90 ชุด ๆ ละ 400 บาท
เป็ นเงิน 36,000 บาท
ตัง้ ไว้ 234,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 216 ข้อ 29 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 90 02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา
สาหรับนักเรียน 135 คน โดยจ่ายเป็ นค่าชุดเครือ
่ งนอน ได้แก่
1) ค่าชุดเครือ
่ งนอน จานวน 135 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท/คน/ปี
เป็ นเงิน 249,750 บาท ประกอบด้วย
- ผ้าปูทน
ี่ อน 3.5 ฟุต ขนาด 1.05x2 เมตร
จานวน 135 ผืน ๆ ละ 450 บาท เป็ นเงิน 60,750 บาท
- ผ้าห่ม ขนาด 1.5x2 เมตร
จานวน 135 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 135,000 บาท
- หมอน ขนาด 18 x 29 นิ้ว พร้อมปลอกหมอน
ขนาด 20 x 29.5 นิ้ว จานวน 135 ชุด ๆ ละ 400 บาท
เป็ นเงิน 54,000 บาท
2) มุง้ เต็นท์สปริง มีซป
ิ ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร
จานวน 135 หลัง ๆ ละ 400 บาท เป็ นเงิน 54,000 บาท
ตัง้ ไว้ 303,750 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อถังต้มน้าร้อนไฟฟ้ า
ขนาด 25 ลิตร จานวน 1 ใบ ๆ ละ 9,850 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ถังต้มน้าไฟฟ้ า ปรับอุณหภูมไิ ด้โดยการหมุน
- มีเทอร์โมสตัท ช่วยป้ องกันวงจรไฟฟ้ าเสียหาย
- สามารถจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
ตัง้ ไว้ 9,850 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
01. ค่าจัดซื้อวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการระบบ
ดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับนักเรียน
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา จานวน 270 คน ๆ ละ 250 บาท
โดยจ่ายเป็ น ค่าเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจาบ้าน ตลอดปี การศึกษา
ตัง้ ไว้ 67,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 216 ข้อ 29
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทร
วิทยา สาหรับนักเรียน จานวน 135 คน ๆ ละ 250 บาท/คน/ปี
โดยจ่ายเป็ น ค่าเวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้าน
ตัง้ ไว้ 33,750 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

101,250

บาท

- 91 วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
01. ค่าจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกาย ตามโครงการระบบดูแลนักเรียน
โรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกาย สาหรับนักเรียน
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา จานวน 270 คน ได้แก่
1) ชุดนักเรียน คนละ 2 ชุด ๆ ละ 600 บาท (1,200 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 324,000 บาท
2) เนคไท อันละ 130 บาท เข็ม 70 บาท (200 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 54,000 บาท
3) ชุดพละ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 400 บาท (400 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 108,000 บาท
4) รองเท้านักเรียนและรองเท้าพละ คูล่ ะ 300 บาท
จานวน 2 คู่ (600 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 162,000 บาท
5) ชุดพื้นเมือง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 250 บาท (250 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 67,500 บาท
6) เสือ
้ ยืดและกางเกง (400 บาท/ชุด/คน/ปี )
เป็ นเงิน 108,000 บาท
ตัง้ ไว้ 823,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 216ข้อ 29 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกายโครงการส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา
โดยจ่ายเป็ นค่าชุดเครือ
่ งแบบนักเรียนและวัสดุ – อุปกรณ์
สาหรับนักเรียน 135 คน ได้แก่
1) ชุดนักเรียน จานวน 135 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 600 บาท
(1,200 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 162,000 บาท
2) ชุดพละ จานวน 135 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 400 บาท
(800 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 108,000 บาท
3) ชุดวอร์ม จานวน 135 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 1,350 บาท/คน/ปี
เป็ นเงิน 182,250 บาท
4) ชุดฝึ กซ้อมกีฬา (เสือ
้ กีฬา/กางเกง)
จานวน 135 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 400 บาท (800 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 108,000 บาท
5) ชุดกีฬา (ชุดแข่งขัน) จานวน 135 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 700 บาท
(1,400/คน/ปี ) เป็ นเงิน 189,000 บาท
6) ชุดพื้นเมือง จานวน 135 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 250 บาท
(250 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 33,750 บาท
7) รองเท้านักเรียน จานวน 135 คน ๆ ละ 1 คู่ ๆ ละ 300 บาท
(300 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 40,500 บาท
8) รองเท้าพละ จานวน 135 คน ๆ ละ 1 คู่ ๆ ละ 300 บาท
(300 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 40,500 บาท
9) รองเท้าวิง่ จานวน 10 คู่ ๆ ละ 900 บาท
เป็ นเงิน 9,000 บาท
10) เสือ
้ ยืดและกางเกง
จานวน 135 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 400 บาท
(800 บาท/คน/ปี ) เป็ นเงิน 108,000 บาท
ตัง้ ไว้ 981,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

1,804,500

บาท

- 92 วัสดุกีฬา
01.เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุกีฬาสาหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามโครงการจัดซื้อ
วัสดุอป
ุ กรณ์ กีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจาปี งบประมาณ 2560 ได้แก่
1) ลูกวอลเลย์บอล จานวน 60 ลูก ๆ ละ 990 เป็ นเงิน 59,400 บาท
2) ลูกวอลเลย์บอลชายหาด จานวน 30 ลูก ๆ ละ 600 บาท
เป็ นเงิน 18,000 บาท
3) ลูกฟุตบอล จานวน 60 ลูก ๆ ละ 645 บาท เป็ นเงิน 38,700 บาท
4) ลูกฟุตซอล จานวน 60 ลูก ๆ ละ 680 บาท เป็ นเงิน 40,800 บาท
5) ลูกบาสเกตบอล จานวน 60 ลูก ๆ ละ 590 บาท
เป็ นเงิน 35,400 บาท
6) ลูกตะกร้อ จานวน 60 ลูก ๆ ละ 278 บาท เป็ นเงิน 16,680 บาท
7) ตาข่ายฟุตบอล จานวน 12 คู่ ๆ ละ 2,700 บาท
เป็ นเงิน 32,400 บาท
8) ตาข่ายฟุตซอล จานวน 12 คู่ ๆ ละ 1,900 บาท
เป็ นเงิน 22,800 บาท
ตัง้ ไว้ 264,180 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 192 ข้อ 37 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียน
ร่มไทรวิทยา ดังนี้
1) วัสดุกีฬาสาหรับการเรียนฟุตบอล ได้แก่
(1) ลูกฟุตบอลสาหรับซ้อม จานวน 70 ลูก ๆ ละ 645 บาท
เป็ นเงิน 45,150 บาท
(2) ลูกฟุตบอลสาหรับแข่งขัน จานวน 10 ลูก ๆ ละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 10,000 บาท
(3) ถุงมือประตู จานวน 10 คู่ ๆ ละ 600 บาท
เป็ นเงิน 6,000 บาท
(4) ตาข่ายประตู แบบมาตรฐาน
จานวน 2 คู่ ๆ ละ 2,638 บาท เป็ นเงิน 5,276 บาท
(5) กรวยฝึ กซ้อมขนาดเล็ก 25 เซนติเมตร
จานวน 50 อัน ๆ ละ 95 บาท เป็ นเงิน 4,750 บาท
(6) ทัมเทรนเนอร์ ดิสโคน (40 ชิน
้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็ นเงิน 2,400 บาท
(7) บอร์ดวางแผนการเล่นฟุตบอล แบบแม่เหล็ก
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
ตัง้ ไว้ 76,576 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) วัสดุกีฬาสาหรับการเรียนฟุตซอล ได้แก่
(1) ลูกฟุตซอลสาหรับซ้อม จานวน 50 ลูก ๆ ละ 680 บาท
เป็ นเงิน 34,000 บาท
(2) ลูกฟุตซอลสาหรับแข่งขัน จานวน 20 ลูก ๆ ละ 1,520 บาท
เป็ นเงิน 30,400 บาท
(3) ถุงมือประตู จานวน 10 คู่ ๆ ละ 600 บาท
เป็ นเงิน 6,000 บาท
(4) ตาข่ายประตู แบบมาตรฐาน
จานวน 5 คู่ ๆ ละ 1,800 บาท เป็ นเงิน 9,000 บาท

จานวน

857,870

บาท

- 93 (5) กรวยฝึ กซ้อมขนาดเล็ก 25 เซนติเมตร
จานวน 50 อัน ๆ ละ 95 บาท เป็ นเงิน 4,750 บาท
(6) ทัมเทรนเนอร์ ดิสโคน (40 ชิน
้ )
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็ นเงิน 2,400 บาท
(7) บอร์ดวางแผนการเล่นฟุตซอล แบบแม่เหล็ก
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
ตัง้ ไว้ 89,550 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3) วัสดุกีฬาสาหรับการเรียนมวย ได้แก่
(1) กางเกงฝึ กซ้อมชกมวย
จานวน 20 คน ๆ ละ 2 ตัว ๆ ละ 300 บาท (600 บาท/คน/ปี )
เป็ นเงิน 12,000 บาท
(2) กระสอบทรายหนังเทียม ขนาด 35 x120 เซนติเมตร
จานวน 4 ใบ ๆ ละ 4,500 บาท เป็ นเงิน 18,000 บาท
(3) แบคชกกระสอบทรายแบบเต็มนิ้ว
จานวน 10 คู่ ๆ ละ 400 บาท เป็ นเงิน 4,000 บาท
(4) มงคลมวยไทย จานวน 5 คู่ ๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 1,250 บาท
(5) ประเจียดรัดกล้ามแขน
จานวน 20 คู่ ๆ ละ 150 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
(6) ฟันยางอย่างดี
จานวน 40 คู่ ๆ ละ 160 บาท เป็ นเงิน 6,400 บาท
(7) สปอร์ตเตอร์พร้อมกระจับ
จานวน 5 อัน ๆ ละ 240 บาท เป็ นเงิน 1,200 บาท
(8) เชือกกระโดด
จานวน 20 เส้น ๆ ละ 140 บาท เป็ นเงิน 2,800 บาท
(9) แบล็กชกจีบ จานวน 6 คู่ ๆ ละ 420 บาท
เป็ นเงิน 2,520 บาท
(10) นวมมวย (หนังแท้)
จานวน 10 คู่ ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 30,000 บาท
(11) เป้ าป้ องกันหน้าท้อง
จานวน 2 อัน ๆ ละ 1,100 บาท เป็ นเงิน 2,200 บาท
(12) เฮดการ์ดแบบปิ ดแก้ม จานวน 6 อัน ๆ ละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 6,000 บาท
(13) เป้ าล่อมวยสัน
้ จานวน 6 อัน ๆ ละ 550 บาท
เป็ นเงิน 3,300 บาท
(14) เป้ าล่อมวยยาว (เป้ าเตะ) จานวน 6 อัน ๆ ละ 700 บาท
เป็ นเงิน 4,200 บาท
(15) สนับแข้งไม่มีปลายขา จานวน 6 คู่ ๆ ละ 750 บาท
เป็ นเงิน 4,500 บาท
ตัง้ ไว้ 101,370 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4) วัสดุกีฬาสาหรับการเรียนเปตอง ได้แก่
(1) ลูกเปตองสาหรับฝึ กซ้อม/แข่งขัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 72 มิลลิเมตร น้าหนัก 760 – 780 กรัม
จานวน 12 ชุด ๆ ละ 4,298 บาท เป็ นเงิน 51,576 บาท
(2) ลูกเป้ าเปตอง จานวน 20 ลูก ๆ ละ 18 บาท
เป็ นเงิน 360 บาท
(3) ป้ ายบอกคะแนนเปตอง ขนาด มาตรฐาน
ขนาด 45 x 130 เซนติเมตร
จานวน 6 ป้ าย ๆ ละ 1,245 บาท เป็ นเงิน 7,470 บาท
ตัง้ ไว้ 59,406 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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(1) รัว้ กระโดด ล้มลุก จานวน 20 อัน ๆ ละ 1,800 บาท
เป็ นเงิน 36,000 บาท
(2) แผ่นยางกระโดดไกล รุน
่ ธรรมดา
จานวน 2 แผ่น ๆ ละ 2,600 บาท เป็ นเงิน 5,200 บาท
(3) สตาร์ทติง้ บล็อค จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
เป็ นเงิน 10,000 บาท
(4) เทปวัดสนามไฟเบอร์ รุน
่ 100 เมตร
จานวน 2 อัน ๆ ละ 3,600 บาท เป็ นเงิน 7,200 บาท
(5) คฑาวิง่ ผลัด รุน
่ 6 อัน จานวน 10 ชุด ๆ ละ 490 บาท
เป็ นเงิน 4,900 บาท
(6) สตาร์ทติง้ บล็อคสาหรับลู่วงิ่ ยางสังเคราะห์
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 17,500 บาท เป็ นเงิน 35,000 บาท
(7) รองเท้าสตัด
้ วิง่ อย่างดี จานวน 40 คู่ ๆ ละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 40,000 บาท
ิ าจับเวลา แบบมาตรฐาน
(8) นาฬก
จานวน 10 เรือน ๆ ละ 1,900 บาท เป็ นเงิน 19,000 บาท
(9) เชือกกระโดดเส้นใหญ่ 12 มิลลิเมตร
จานวน 30 เส้น ๆ ละ 890 บาท เป็ นเงิน 26,700 บาท
(10) กรวยสูง ขนาด 80 เซนติเมตร
จานวน 20 อัน ๆ ละ 380 บาท เป็ นเงิน 7,600 บาท
(11) ลูกบอลน้าหนัก 2 กิโลกรัม จานวน 5 ลูก ๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 4,750 บาท
(12) ลูกบอลน้าหนัก 4 กิโลกรัม
จานวน 5 ลูก ๆ ละ 1,390 บาท เป็ นเงิน 6,950 บาท
(13) ลูกบอลน้าหนัก 6 กิโลกรัม
จานวน 5 ลูก ๆ ละ 2,069 บาท เป็ นเงิน 10,345 บาท
(14) ลูกบอลกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร
จานวน 10 ลูก ๆ ละ 550 บาท เป็ นเงิน 5,500 บาท
ตัง้ ไว้ 219,145 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
6) วัสดุกีฬาสาหรับเรียนวอลเลย์บอล ได้แก่
(1) เสาอเนกประสงค์วอลเลย์บอล - ตะกร้อ แบบฟันเฟื อง
แบบล้อเลือ
่ น จานวน 1 ชุด ๆ ละ 27,075 บาท
เป็ นเงิน 27,075 บาท
(2) ตาข่ายวอลเลย์บอลชายหาด ไนล่อนหุม
้ หนัง
จานวน 2 ผืน ๆ ละ 1,584 บาท เป็ นเงิน 3,168 บาท
(3) ลูกวอลเลย์บอลชายหาด จานวน 20 ลูก ๆ ละ 600 บาท
เป็ นเงิน 12,000 บาท
ตัง้ ไว้ 42,243 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
7) วัสดุกีฬาสาหรับการเรียนยกน้าหนัก โดยจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื้อถุงมือยกน้าหนัก จานวน 12 คู่ ๆ ละ 450 บาท
เป็ นเงิน 5,400 บาท
ตัง้ ไว้ 5,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
รายละเอียดตามข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้รวม 704,710 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
โครงสร้างพื้นฐานหุน
่ ยนต์ และพลังงานทีย่ ่งั ยืน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน ดังนี้
1) ชัน
้ วางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดใหญ่ 1 ชุด
มีจานวน 3 ช่อง ขนาด 410 x 600 x 700 มิลลิเมตร
จานวน 12 ชุด ๆ ละ 9,900 บาท เป็ นเงิน 118,800 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 2 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 2 ชุด
ตัง้ ไว้ 118,800 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) ชัน
้ วางกล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดกลาง 1 ชุด
มีจานวน 9 ช่อง ขนาด 370 x 1,300 x 1,100 มิลลิเมตร
จานวน 32 ชุด ๆ ละ 18,550 บาท เป็ นเงิน 593,600 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 5 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 7 ชุด
ตัง้ ไว้ 593,600 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3) ชัน
้ วางคูม
่ อ
ื อัจฉริยะ จานวน 15 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท
เป็ นเงิน 78,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 ชุด
ตัง้ ไว้ 78,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4) ชัน
้ โชว์สาหรับวางผลงาน และจัดเก็บอุปกรณ์ 3 ชัน
้
จานวน 17 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท เป็ นเงิน 374,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 3 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 3 ชุด
ตัง้ ไว้ 374,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
5) กล่องสาหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดใหญ่
ขนาด 406 X 593 X 231 มิลลิเมตร
จานวน 7 ชุด ๆ ละ 1,790 บาท เป็ นเงิน 12,530 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
ตัง้ ไว้ 12,530 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน 11,708,660 บาท
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ขนาด 150 x 192 x 72 มิลลิเมตร
จานวน 150 ชุด ๆ ละ 285 บาท เป็ นเงิน 42,750 บาท
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 20 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 50 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 50 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 20 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 10 ชุด
ตัง้ ไว้ 42,750 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
7) ชุด B การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Experiment)
School Set พลังงานสะอาด (Green Energy)
จานวน 6 ชุด ๆ ละ 299,000 บาท เป็ นเงิน 1,794,000 บาท
ประกอบด้วย อุปกรณ์ จานวน 6,956 ชิน
้
(1) สมุดงานนักเรียนฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 30 เล่ม
มี 80 หลักสูตร (จานวน 64 แบบจาลอง และกิจกรรม
งานสร้างสรรค์ 16 โครงงานสร้างสรรค์)
- คูม
่ อ
ื อัจฉริยะ 3 มิติ
- ชุดตัวต่อ 9 ชุด
(2) ภาชนะเก็บอุปกรณ์ แบบเคลือ
่ นทีไ่ ด้
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 1 ชุด
ตัง้ ไว้ 1,794,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
8) ชุด C นักสารวจเทคโนโลยี (Technology Explorer)
School Set จานวน 5 ชุด ๆ ละ 256,000 บาท เป็ นเงิน
1,280,000 บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์ จานวน 4,800 ชิน
้
(1) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ
- มี 60 หลักสูตร( จานวน 48 แบบจาลอง
และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ 12 โครงงานสร้างสรรค์)
- คูม
่ อ
ื อัจฉริยะ 3 มิติ
- ชุดตัวต่อ 5 ชุด
(2) ภาชนะเก็บอุปกรณ์ แบบเคลือ
่ นทีไ่ ด้
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
ตัง้ ไว้ 1,280,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
9) หนังสือชุด เรียนรูพ
้ ื้นฐานภาษาจีน ปากกาอัจฉริยะ
Genius Pen 1 รุน
่ S880 จานวน 16 ชุด ๆ ละ 9,900 บาท
เป็ นเงิน 158,400 บาท ประกอบด้วย
(1) ปากกา Genius Pen รุน
่ S880 ใช้ระบบ Wireless
ทีส
่ ามารถชาร์จได้ทน
ั ทีเมือ่ วางบนแท่น มาพร้อมกับรีโมทควบคุม
และสั่งการ การทางานระบบลาโพงสเตอริโอคุณภาพเสียงชัน
้ เยีย่ ม
และมีระบบบันทึกเสียงโดยตรงทีต
่ วั ปากกา มีความจุขนาดใหญ่ถงึ
8 GB ด้วยกัน สามารถบันทึกหนังสือได้มากกว่า 2,000 เล่ม
(2) ชุดแบบเรียนพื้นฐานพินอิน จานวน 2 เล่ม
พร้อมแบบฝึ กหัด 1 เล่ม
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- เล่มที่ 2 : PinduyuShengdiao“การอ่านรวมพยางค์
และวรรณยุกต์แสนสนุก
- เล่มที่ 3 : แบบฝึ กเขียนพินอินและเสียงวรรณยุกต์
(3) คูม
่ อ
ื การใช้งานภาษาไทย จานวน 2 เล่ม
(4) 600 Basic Chinese Characters (Level 1)
ชุดคาศัพท์เริม
่ เรียนภาษาจีน 600 คา จานวน 3 เล่ม
- เล่มที่ 1 คาศัพท์เกีย่ วกับร่างกายของเรา
- เล่มที่ 2 คาศัพท์เกีย่ วกับอาหารสถานที่
- เล่มที่ 3 คาศัพท์เกีย่ วกับสีคาคุณศัพท์คากริยาและคานาม
(5) ชุดคาศัพท์เริม
่ เรียนภาษาจีน 600 คา
600 Basic Chainese Pre-School Charaters
(Level 2) จานวน 3 เล่ม
- เล่มที่ 1 พืช, เสือ
้ ผ้า, คากริยา, คาคุณศัพท์
- เล่มที่ 2 สถานทีต
่ า่ งๆ,ห้องครัว, คากริยา, ความรูส้ ก
ึ
- เล่มที่ 3 ลักษณนาม, สัตว์ตา่ งๆ, คาเกีย่ วกับครอบครัว,
บ้าน, เครือ
่ งดืม
่
(6) Fairy Tales Set Available in Chinese and English
ชุดนิทานอมตะ ภาษาจีน - อังกฤษ 60 เรือ
่ ง จานวน 2 เล่ม
(7) ชุดอุปกรณ์ สง่ เสริมทักษะความคิดริเริม
่ สร้างสรรค์
- แผ่นพูดได้ ชุดเปี ยโน 1 แผ่น
- แผ่นพูดได้ ชุดกลอง 1 แผ่น
- แผ่นพูดได้ ชุดพจนานุกรม 1 แผ่น
- สมุดบันทึกเสียงและเครือ
่ งคิดเลข 1 เล่ม
(8) Enlightenment Learning Series
ชุดคาศัพท์รอบตัวภาษาจีน-อังกฤษ จานวน 4 เล่ม
- เล่มที่ 1 เน้นเรือ
่ งคาศัพท์เกีย่ วกับตัวผูเ้ รียน
และคาศัพท์ใกล้ ๆ ตัว
- เล่มที่ 2 เน้นคาศัพท์เกีย่ วกับธรรมชาติ
- เล่มที่ 3 เน้นคาศัพท์เกีย่ วกับสถานทีต
่ า่ งๆและของใช้
- เล่มที่ 4 เน้นคาศัพท์เกีย่ วกับการเดินทาง
(9) Dictionary Chinese-English พจนานุกรม
ภาษาจีน-อังกฤษ จานวน 1 เล่ม 320 หน้า
- พจนานุกรมสองภาษาทัง้ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
บรรจุคาศัพท์จาเป็ นกว่า 1,000 คา
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 ชุด
ตัง้ ไว้ 158,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
10) Green Mechanism Basic Set ชุดพลังงานเพือ
่ สิง่ แวดล้อม
จานวน 607 ชิน
้ จานวน 32 ชุด ๆ ละ 9,800 บาท
เป็ นเงิน 313,600 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 6 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 6 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 6 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 313,600 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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จานวน 986 ชิน
้ จานวน 29 ชุด ๆ ละ 19,500 บาท
เป็ นเงิน 565,500 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 565,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
12) Green Mechanism Energy Power Box
ชุดพลังงานเพือ
่ สิง่ แวดล้อม จานวน 566 ชิน
้
จานวน 29 ชุด ๆ ละ 9,800 บาท เป็ นเงิน 284,200 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 5 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 284,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
13) Green Mechanism Jumbo grids
ฐานรองชุดต่อพลังงานเพือ
่ สิง่ แวดล้อม
จานวน 26 ชุด ๆ ละ 11,800 บาท เป็ นเงิน 306,800 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 5 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 5 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 5 ชุด
ตัง้ ไว้ 306,800 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
14) RC Race Car ชุดการทดลองรถแข่งขับเคลือ
่ น 3 จังหวะ
จานวน 504 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
15) ANIMAL MACHINES (ชุดการทดลองเครือ
่ งจักรสัตว์)
จานวน 178 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 9,950 บาท เป็ น
เงิน 258,700 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 258,700 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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(ชุดการทดลองยานอวกาศ ) จานวน 510 ชิน
้
จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
17) SOLAR EVOLUTION (ชุดการทดลองวิวฒ
ั นาการ
ของการประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)
จานวน 284 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
18) Jumper Robots (ชุดการทดลองหุน
่ ยนต์เคลือ
่ นทีด
่ ว้ ยมอเตอร์ )
จานวน 198 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 9,950 บาท
เป็ นเงิน 258,700 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 258,700 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
19) ELECTRICITY&MAGNETISM (ชุดการทดลองไฟฟ้ า
และแม่เหล็ก) จานวน 274 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
20) SMART MACHINES (ชุดการทดลองเครือ
่ งจักรอัจฉริยภาพ)
จานวน 284 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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เครือ
่ งยิงกระสุนระยะไกล) จานวน 222 ชิน
้
จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
22) GECKOBOT (ชุดการทดลองหุน
่ ยนต์ไต่ผนัง)
จานวน 196 ชิน
้ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 12,900 บาท
เป็ นเงิน 335,400 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 335,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
23) ROBOTIC WORKSHOP (ชุดการทดลองหุน
่ ยนต์
อัตโนมัต)ิ จานวน 26 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
เป็ นเงิน 468,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 4 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 4 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 6 ชุด
ตัง้ ไว้ 468,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
24) หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ
WHY? (EDUCATIONAL SCIENCE COMIC)
จานวน 10 เรือ
่ ง ๆ ละ 1,560 บาท จานวน 420 เล่ม
เป็ นเงิน 655,200 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ 10 เรือ
่ ง ๆ ละ 8 เล่ม รวมเป็ น 80 เล่ม
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
10 เรือ
่ ง ๆ ละ 4 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
โรงเรียนคายางพิทยาคม 10 เรือ
่ ง ๆ ละ 4 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
โรงเรียนสกลทวาปี
10 เรือ
่ ง ๆ ละ 8 เล่ม รวมเป็ น 80 เล่ม
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ 10 เรือ
่ ง ๆ ละ 8 เล่ม รวมเป็ น 80 เล่ม
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา 10 เรือ
่ ง ๆ ละ 10 เล่ม รวมเป็ น 100 เล่ม
ได้แก่
(1) Why? Animals จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
(2) Why? Dinosaurs จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท สาหรับ
(3) Why? The Earth จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท สาหรับ
(4) Why? The Environment จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท สาหรับ
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เป็ นเงิน 65,520 บาท สาหรับ
(6) Why? Food & Nutrition จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
(7) Why? The Human Body จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
(8) Why? Plants จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
(9) Why? Sports Science จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
(10) Why? The Universe จานวน 42 เล่ม ๆ ละ 1,560 บาท
เป็ นเงิน 65,520 บาท
ตัง้ ไว้ 655,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
25) หนังสือชุด วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน 8 เรือ
่ ง
ได้แก่ จานวน 8 เรือ
่ ง ๆ ละ 1,895 บาท จานวน 176 เล่ม
เป็ นเงิน 333,520 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ 8 เรือ
่ ง ๆ ละ 5 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
8 เรือ
่ ง ๆ ละ 1 เล่ม รวมเป็ น 8 เล่ม
โรงเรียนคายางพิทยาคม
8 เรือ
่ ง ๆ ละ 1 เล่ม รวมเป็ น 8 เล่ม
โรงเรียนสกลทวาปี
8 เรือ
่ ง ๆ ละ 5 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
8 เรือ
่ ง ๆ ละ 5 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
8 เรือ
่ ง ๆ ละ 5 เล่ม รวมเป็ น 40 เล่ม
ได้แก่
(1) The Medical Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(2) The Physics Books จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(3) The Biology Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(4) The Math Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(5) The Space Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(6) The Mathematics จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(7) The Law Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
(8) The Psychology Book จานวน 22 เล่ม ๆ ละ 1,895 บาท
เป็ นเงิน 41,690 บาท
ตัง้ ไว้ 333,520 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
26) หนังสือชุด DK READS ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 30 เล่มต่อชุด จานวน 17 ชุด ๆ ละ 17,250 บาท
เป็ นเงิน 293,250 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 3 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 ชุด
ตัง้ ไว้ 293,250 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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จานวน 15 เล่มต่อชุด จานวน 15 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท
เป็ นเงิน 78,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 3 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 2 ชุด
ตัง้ ไว้ 78,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
28) หนังสือชุดวรรณกรรมเยาวชน ฉบับภาษาอังกฤษ
ชุด Classic Start ประกอบด้วยหนังสือ จานวน 40 เล่มต่อชุด
จานวน 17 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เป็ นเงิน 187,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 3 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 3 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 ชุด
ตัง้ ไว้ 187,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
29) หนังสือ Encyclopedia of Science and
Technology Volumes 1-20 11th Edition
9780071792738 ประกอบด้วยหนังสือ จานวน 20 เล่มต่อชุด
จานวน 7 ชุด ๆ ละ 58,500 บาท เป็ นเงิน 409,500 บาท
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 2 ชุด
ตัง้ ไว้ 409,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
30) หนังสือ Science Experiments 9781405362863
สาหรับโรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 เล่ม ๆ ละ 1,550 บาท เป็ นเงิน 6,200 บาท
ตัง้ ไว้ 6,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
31) หนังสือ Dinosaur Encyclopedia 9781405338882
สาหรับโรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ จานวน 1 เล่ม ๆ ละ 1,010 บาท
ตัง้ ไว้ 1,010 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
32) ปรับสีพื้นห้องให้ดูสบายตา รองพื้นโดยสีน้ากันเปื้ อน
เพือ
่ ให้การเพ้นลายออกมาดูสวยงาม
จานวน 5 ห้อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็ นเงิน 70,000 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ห้อง
ตัง้ ไว้ 70,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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๊ ซอว์ ขนาด 1 X 1 ตารางเมตร
หนา 15 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นยางจิก
๊ ซอร์ พื้นที่ 8 X 10 ตารางเมตร
จานวน 1 ห้องเรียน พื้นที่ 80 ตารางเมตร
รวมจานวน 160 ตารางเมตร ๆ ละ 985 บาท
เป็ นเงิน 157,600 บาท สาหรับ
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 80 ตารางเมตร
โรงเรียนคายางพิทยาคม จานวน 80 ตารางเมตร
ตัง้ ไว้ 157,600 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
34) สติกเกอร์ตกแต่งฝาผนังห้องเรียน สติกเกอร์มม
ิ ากิ
เคลือบด้านรีดฟิ วเจอร์บอร์ด ความหนา 5 มิลลิเมตร
ลายการ์ตน
ู และผลงานเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
พร้อมบริการติดตัง้ จานวน 5 ห้อง ๆ ละ 32,900 บาท
เป็ นเงิน 164,500 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ห้อง
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ห้อง
ตัง้ ไว้ 164,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
35) ตัวอักษรอะครีลก
ิ สีสน
ั สวยงาม Creative Class Room
หน้าห้อง จานวน 5 ชุด ๆ ละ 19,500 บาท
เป็ นเงิน 97,500 บาท สาหรับ
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 1 ชุด
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 1 ชุด
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 1 ชุด
ตัง้ ไว้ 97,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามรายละเอียด
และข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 11,708,660 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 201 ข้อ 53 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุดนตรี
01. ค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี ตามโครงการจัดซื้อเครือ
่ งดนตรีวงโปงลาง
ของโรงเรียนคายางพิทยาคม เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งดนตรี
วงโปงลาง ใช้สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนคายางพิทยาคม
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน หน่ วยงานอืน
่ ๆ ได้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
้ ตามรายละเอียด ดังนี้
และเกิดทักษะทางด้านดนตรียงิ่ ขึน
1) กลองหาง พร้อมขาตัง้ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ลูกกลอง ทาด้วยไม้ขนุน ไม้มะม่วง หรือไม้เนื้อแข็ง
รูปทรงได้มาตรฐาน
- หน้ากลองขึงตึงได้ระดับเสียงมาตรฐาน
- ขาตัง้ กลอง ทาด้วยเหล็ก พร้อมเคลือบสี
ตัง้ ไว้ 12,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

31,000

บาท
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มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ลูกกลองทาด้วยไม้ขนุน ไม้มะม่วง หรือไม้เนื้อแข็ง
รูปทรงได้มาตรฐาน
- หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว ได้ระดับเสียงมาตรฐาน
- ขาตัง้ กลองทาด้วยเหล็กพร้อมเคลือบสี
ตัง้ ไว้ 3,800 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3) แคน จานวน 3 เต้า ๆ ละ 950 บาท เป็ นเงิน 2,850 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวแคนทาด้วยไม้ไผ่ออ
้
- ลิน
้ แคนทาด้วยลิน
้ เงิน
- มีลูกแคน 8 คู่
- เต้าแคน ทาด้วยรากไม้เนื้อแข็ง พร้อมเคลือบเงา
- รูปทรงได้มาตรฐาน เจาะรูได้ระดับเสียงมาตรฐาน
ตัง้ ไว้ 2,850 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4) โหวด Am จานวน 2 ตัว ๆ ละ 250 บาท เป็ นเงิน 500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวโหวดทาด้วยไม้ไผ่ออ
้
- ตัวโหวดเรียงจากเสียงต่าไปเสียงสูง
- ลูกโหวดไม่น้อยกว่า 11 ลูก
- ความยาวของโหวดลูกแรกยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามลาดับด้วยความสวยงาม
- รูปทรงได้ขนาดมาตรฐาน
- เทียบเสียงได้ระดับมาตรฐาน สัมพันธ์กบั ระดับเสียงแคน
ตัง้ ไว้ 500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
5) โหวด Dm จานวน 2 ตัว ๆ ละ 250 บาท เป็ นเงิน 500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวโหวดทาด้วยไม้ไผ่ออ
้
- ตัวโหวดเรียงจากเสียงต่าไปเสียงสูง
- ลูกโหวดไม่น้อยกว่า 11 ลูก
- ความยาวของโหวดลูกแรกยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
ลูกถัดไปลดหลั่นกันตามลาดับด้วยความสวยงาม
- รูปทรงได้ขนาดมาตรฐาน
- เทียบเสียงได้ระดับมาตรฐาน สัมพันธ์กบั ระดับเสียงแคน
ตัง้ ไว้ 500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
6) ไหซอง พร้อมขาตัง้ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวไหทาด้วยดินเผา วาดลวดลาย รูปทรงได้ขนาดมาตรฐาน
ขนาดไหลดหลั่นตามลาดับ
- ขาตัง้ ไหทาด้วยเหล็กเคลือบสี พร้อมผ้าคลุมขาตัง้
ตัง้ ไว้ 3,900 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
7) แฉ 18 นิ้ว จานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ฉาบใหญ่ (Cymbal) จานวน 2 ฝา
- มีเสียงใสกังวาน ส่วนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุสต
ู รพิเศษ
อย่างดี
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันระหว่าง 12 – 14 นิ้ว
ตัง้ ไว้ 2,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ขาตัง้ ฉาบใหญ่ (Cymbal Stand) ทาด้วยโลหะชุบ
หรือสเตนเลส หรือนิเกิล
- สามารถปรับระดับความสูง – ต่า และลาดเอียงของฉาบได้ 2 ชุด
ตัง้ ไว้ 2,800 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
9) คาวเบลล์กลอง จานวน 1 ตัว ๆ ละ 500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- คาวเบลล์ (Cow Bell) ทาจากโลหะชุบ
ตัง้ ไว้ 500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
10) ฉาบเล็ก 1 คู่ ๆ ละ 1,950 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ทาด้วยโลหะทองเหลืองผสมอย่างดี
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
- คุณภาพเสียงดี ดังกังวาน
ตัง้ ไว้ 1,950 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามรายละเอียด
และข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 31,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 207 ข้อ 5 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

รวม

1,300,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุตด
ิ ตามตัว
ค่าวิทยุสอ
ื่ สาร ค่าสือ่ สารผ่านดาวเทียมค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ่ สารอืน
่ ๆ
เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้น
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
้
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึนเกีย่ วกับการใช้บริการ ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 106 งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม 14,329,390 บาท
รวม

8,901,390

บาท

จานวน

240,000

บาท

จานวน

45,600

บาท

ครุภ ัณฑ์สานักงาน
01. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการจัดซื้อและติดตัง้
เครือ
่ งปรับอากาศ ประจาห้องสมุดและห้องเรียน MEP
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 8 เครือ
่ ง ๆ ละ 30,000 บาท
เป็ นเงิน 240,000 บาท สาหรับติดตัง้ ในห้องสมุดและห้องเรียน
Mini English Program (MEP) โรงเรียนสกลทวาปี
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพือ
่ ทดแทนเครือ
่ งเก่า
ทีม
่ อ
ี ายุการใช้งานนาน ประกอบกับมีการขยายห้องสมุด
และห้องเรียน MEP
มีคณ
ุ ลักษณะต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
2) ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
3) ต้องได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้ า เบอร์ 5
4) ต้องเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด
ทัง้ หน่ วยส่งความเย็นและหน่ วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ รี ะบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่ นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
6) มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม
้ ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 221 ข้อ 46 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
ระดับ 3 – 5 สาหรับครูโรงเรียนสกลทวาปี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3 - 5
จานวน 12 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็ นเงิน 45,600 บาท
ของโรงเรียนสกลทวาปี ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) โต๊ะ
- ขนาดไม่ต่ากว่ากว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 เซนติเมตร
- โครงสร้างส่วนทีเ่ ป็ นเหล็กเชือ
่ มสาเร็จทัง้ ชุด
ล้างและเคลือบสีผวิ ป้ องกันสนิม
- มีอย่างน้อย 1 ลิน
้ ชัก 1 ตูเ้ ก็บเอกสารด้านขวา
และ 1 ตูเ้ ก็บเอกสารด้านซ้าย
2) เก้าอี้
้ รูป
- โครงสร้างของเก้าอีผ
้ ลิตจากเหล็กดัดขึน
- ทีพ
่ งิ และพนักพิงของเก้าอีบ
้ ด
ุ ว้ ยฟองน้าหรือวัสดุทด
ี่ ก
ี ว่า
หุม
้ ด้วยหนังเทียม
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

- 107 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 222 ข้อ 48 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอีส
้ าหรับใช้ในห้องสมุด โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สาหรับใช้ในห้องสมุด
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ให้เพียงพอสาหรับจานวนนักเรียน ดังนี้
1) จัดซื้อโต๊ะ จานวน 17 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็ น
เงิน 25,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่ต่ากว่า 75 x 120 x 75 เซนติเมตร
- โครงเหล็กหน้าท๊อปไม้เนื้อแข็ง
2) จัดซื้อเก้าอีไ้ ม้เนื้อแข็ง จานวน 102 ตัว ๆ ละ 550 บาท เป็ น
เงิน 56,100 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่ต่ากว่า 39 x 43 x 85 เซนติเมตร
- ทาจากไม้เนื้อแข็ง ทรงสูง มีพนักพิง
- โครงเก้าอีผ
้ ลิตจากเหล็กกล่อง 1 นิ้ว เชือ
่ มด้วยเครือ
่ งเชือ
่ ม
อาร์กอนมาตรฐาน
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 216 ข้อ 31 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ
้ งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สาหรับผูเ้ รียน
จานวน 40 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เป็ นเงิน 68,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) เป็ นโต๊ะไม้สาหรับวางคอมพิวเตอร์
ขนาด 450 x 800 x 750 มิลลิเมตร
2) แผ่นด้านบนของโต๊ะผลิตจากไม้อดั ปาร์ตเิ กิล้ ปิ ดผิวด้วย
PVC หรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
3) แผ่นด้านข้างของโต๊ะผลิตจากไม้อดั ปาร์ตเิ กิล้ ปิ ดผิวด้วย
PVC หรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
4) โต๊ะมีชอ
่ งวางตัวเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ดา้ นล่าง
และมีชอ
่ งร้อยสายไฟ, สายสัญญาณต่าง ๆ ได้สะดวก
5) มีชน
้ ั วางแป้ นพิมพ์แบบรางเลือ
่ น
ตัง้ ไว้ 68,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

81,600

บาท

จานวน

168,000

บาท

- 108 2. ค่าจัดซื้อเก้าอีผ
้ ใู้ ช้คอมพิวเตอร์
จานวน 40 ตัว ๆ 1,000 บาท เป็ นเงิน 40,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 570 x 560 x 860 มิลลิเมตร
(กว้าง x ลึก x สูง)
2) แกนเสาเก้าอีใ้ ห้ใช้เหล็กกลมกลวง
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 6 หุน
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
3) พ่นสีและมีครอบพลาสติก
้ รูป 5 แฉก มีล้อเลือ
4) ขาพลาสติกฉี ดขึน
่ นพลาสติก
5) เบาะนั่งและพนักพิงแยกชิน
้ เป็ นอิสระ สามารถโยกเอนได้
ไส้ในทาด้วยฟองน้าอย่างดีหม
ุ้ ด้วยหนังเทียม(PU)
้ รูป 2 ด้าน
6) ทีท
่ า้ วแขน เป็ นพลาสติกฉี ดขึน
7) สามารถปรับระดับความสูงของทีน
่ ่งั ได้
8) เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือดีกว่า
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ 30,000 บาท เป็ นเงิน 60,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
2) ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
3) ต้องได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5
4) ต้องเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด
ทัง้ หน่ วยส่งความเย็นและหน่ วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ รี ะบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่ นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
6) มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม
้ ฉนวนยาว 5 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559 ตามรายละเอียดและข้อกาหนด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 168,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 214 ข้อ 25 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 109 05. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตาชั่งทดสอบน้าหนักแบบ
ดิจต
ิ อล จานวน 6 เครือ
่ ง ๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1) รองรับน้าหนักได้ 150 กิโลกรัม
2) บอกน้าหนักแบบตัวเลขดิจต
ิ อล
3) มีระบบประหยัดพลังงานปิ ดเครือ
่ งเองอัตโนมัติ
4) ค่าละเอียด 100 กรัม
5) ใช้ถา่ นลิเธียมแบบ CR2032
ตัง้ ไว้ 6,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

6,000

บาท

จานวน

4,784,000

บาท

ครุภ ัณฑ์การศึกษา
01. โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา เพือ
่ จัดทาห้องเรียน
คุณภาพ สาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ทัง้ 6 โรงเรียน
- โรงเรียนร่มไทรวิทยา ห้องเรียนคุณภาพ
จานวน 2 ห้องเรียน
- โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ ห้องเรียนคุณภาพ จานวน 2 ห้องเรียน
- โรงเรียนคายางพิทยาคม ห้องเรียนคุณภาพ จานวน 2 ห้องเรียน
- โรงเรียนสกลทวาปี ห้องเรียนคุณภาพ
จานวน 3 ห้องเรียน
- โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา ห้องเรียนคุณภาพ จานวน 4 ห้องเรียน
- โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ ห้องเรียนคุณภาพ จานวน 3 ห้องเรียน
รวมเป็ น 16 ห้อง ๆ ละ 299,000 บาท เป็ นเงิน 4,784,000 บาท
รายละเอียดห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้องเรียน ประกอบด้วย ดังนี้
1. จอ Interactive Multimedia Display
ราคาชุดละ 199,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อชุด ดังนี้
1) จอรับภาพเป็ นแบบ LED ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
2) เป็ นจอรับภาพทีร่ วม LED TV, คอมพิวเตอร์
และระบบ Interactive เข้าไว้ดว้ ยกันในเครือ
่ งเดียว
3) มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixel
ทีร่ องรับความละเอียดแบบ Full HD (1080i)
4) มีความเร็วในการตอบสนองการแสดงผลทีไ่ ม่เกิน 5 ms.
5) มีมม
ุ มองภาพไม่น้อยกว่า 178 องศาในแนวนอน และแนวตัง้
6) มีคา่ ความสว่างสูงสุด ไม่น้อยกว่า 450 cd/m2
7) มีความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 5,000 : 1
8) รองรับการเชือ
่ มต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์
ทีค
่ วามละเอียด XGA และสูงถึง WUXGA
9) มีความสามารถแสดงสีได้ 1.07 พันล้านสี
10) สามารถรับชม ช่อง TV ได้ดว้ ยช่องต่อสัญญาณ
แบบเสา Analog และสามารถตัง้ ค่าบันทึกช่อง
ได้อย่างน้อย 180 ช่อง
11) มีลาโพงแบบ Stereo ด้วยกาลังขับไม่น้อยกว่า 15 Watts
12) มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่ วย
แบบ Inter Core i5 หรือดีกว่า
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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ิ ารทีม
่ ลี ข
ิ สิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคาชุดละ 3,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐานต่อชุด ดังนี้
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ก
ิ ารสาหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตัง้
มาจากโรงงาน (OEM) ทีม
่ ลี ข
ิ สิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3. โปรแกรมสแกนไวรัส ราคาชุดละ 1,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อชุด ดังนี้
1) ชุดสแกนไวรัสสาหรับเครือ
่ งไมโครคอมพิวเตอร์
พร้อมแผ่น CD ชุดติดตัง้ ทีม
่ ลี ข
ิ สิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
2) โปรแกรมมีระบบ Antivirus & Antispyware,
Anti Phishing, Smart Scan
3) มีระบบการเตือน Website ทีเ่ ป็ นอันตราย
4) เมือ่ เกิดปัญหาจากการใช้งานสามารถทาได้หลายวิธี
เช่น Knowledge Base, Trouble Shooting
หรือติดต่อ Call Center
5) มีบริการ Onsite Service ทุก 6 เดือน เป็ นระยะเวลา 1 ปี
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4. เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA ราคาเครือ
่ งละ 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
2) สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
5. เครือ
่ งฉายภาพสามมิติ (Digital Visualizer)
ราคาเครือ
่ งละ 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) สามารถใช้งานร่วมกันเครือ
่ งโปรเจคเตอร์ได้
2) มีขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 , F =4.3-94.6 mm. หรือดีกว่า
3) สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 330 เท่า
โดยซูมขยายได้ไม่น้อยกว่า 22 เท่าในระบบ Optical
และ 15 เท่าในระบบ Digital
4) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และไฟส่องสว่างด้านล่าง
สาหรับแท่นวางเอกสาร
5) สามารถปรับความละเอียดในการแสดงผลภาพได้
อย่างน้อย 4 ระดับ ดังนี้ XGA, SXGA, 720P, 1080P
6) อุปกรณ์ สร้างสัญญาณชนิด CMOS Sensor ขนาด 0.5 นิ้ว
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 Pixels
อัตราความเคลือ
่ นไหวภาพไม่น้อยกว่า 30 fps
7) มี Function ทีส
่ ามารถแสดงภาพแบบแบ่งภาพได้
(Split Function)
8) มี Function ทีส
่ ามารถหยุดภาพชั่วคราวได้
(Freeze Function)
9) สามารถบันทึกภาพในตัวเครือ
่ งได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ
10) มีระบบปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัตแ
ิ ละปรับได้ดว้ ยมือ
11) มีรีโมทสาหรับควบคุมการทางานของเครือ
่ ง
พร้อมช่องเก็บภายในตัวเครือ
่ ง
12) มีหูหวิ้ ยึดติดกับตัวเครือ
่ ง เพือ
่ ความสะดวกในการเคลือ
่ นย้าย
13) มีชอ
่ งต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และ RS – 232
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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่ สาระ ระดับชัน
้ มัธยม
พร้อมคลังข้อสอบ ราคาชุดละ 49,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อชุด ดังนี้
เป็ นสือ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพือ
่ การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ปี ที่ 1-6 โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ปี 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีส
่ ามารถส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูภ
้ าษาไทย
2) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์
3) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์
4) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
5) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูส้ ข
ุ ศึกษาและพลศึกษา
6) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูศ
้ ลิ ปะ
7) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูก
้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) การเรียนรูก
้ ลุม
่ สาระการเรียนรูภ
้ าษาต่างประเทศ
9) แบบทดสอบพร้อมเฉลย 8 กลุม
่ สาระการเรียนรู้
ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์,
วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, วิชาศิลปะ, วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี, วิชาภาษาต่างประเทศ
10) โปรแกรมห้องวิทยาศาสตร์จาลอง (Simulation)
ห้องฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ และห้องฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
ในระดับชัน
้ มัธยมศึกษา
11) แต่ละวิชามีคม
ู่ อ
ื ครูและแผนการสอน ใบงาน
ใบกิจกรรม เพือ
่ ให้ผส
ู้ อนจัดแผนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12) ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
7. Setup ติดตัง้ อุปกรณ์ และอบรมการใช้งาน
ราคางานละ 16,400 บาท ประกอบด้วย
1) ติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า สายสัญญาณ และอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ
เพือ
่ ให้ระบบทางานได้อย่างสมบูรณ์
2) อุปกรณ์ สายสัญญาณต้องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
3) อบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ วธิ ีการแก้ปญ
ั หาเบือ
้ งต้น
และการบารุงรักษา
4) รับประกันสินค้า 1 ปี
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 2 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 598,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 220 ข้อ 43
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
จานวน 2 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 598,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 213 ข้อ 23
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนคายางพิทยาคม
จานวน 2 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 598,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 208 ข้อ 10
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนสกลทวาปี
จานวน 3 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 897,000 บาท

- 112 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 223 ข้อ 50
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 4 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 1,196,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 217 ข้อ 36
- โครงการพัฒนาห้องเรียนรูส
้ ค
ู่ ณ
ุ ภาพ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
จานวน 3 ห้องเรียน ตัง้ ไว้ 897,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 215 ข้อ 28
รวมตัง้ ไว้ 4,784,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
โรงเรียนคายางพิทยาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับอาคารใหม่ 2 หลัง
จานวน 20 ห้อง ของโรงเรียนคายางพิทยาคม ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 330 ชุด ๆ ละ 930 บาท
เป็ นเงิน 306,900 บาท มีคุณลักษณะต่อชุด ดังนี้
1) โต๊ะนักเรียน มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 60 x 40 x 75 เซนติเมตร
- โครงสร้างทัง้ หมดผลิตจากเหล็กกล่อง ขนาด 1 x 1 นิ้ว
- หน้าโต๊ะขอบไม้ 1 x 2 นิ้ว
- กล่องลิน
้ ชักไม้อดั ยางหนา 10 มิลลิเมตร
- ปลายขาโต๊ะใส่ลูกยางพลาสติกแข็งเพือ
่ ป้ องกันรอยขูดขีดข่วน
2) เก้าอีน
้ กั เรียน มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 40 x 42 x 81 เซนติเมตร
- โครงสร้างขาเก้าอีเ้ หล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิ้ว
- เหล็กรองรับนั่งพื้น ผลิตจากเหล็กกล่อง ขนาด 1 x 1 นิ้ว
ตัวยึดขาเหล็ก 3/4 x 3/4
- พื้นนั่งไม้อดั สัก 2 หน้า หนา 10 มิลลิเมตร
- ปลายขาเก้าอีใ้ ส่ลูกยางพลาสติกแข็งเพือ
่ ป้ องกันรอยขูดขีดข่วน
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 206 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอีน
้ กั เรียน
โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ (แลคเชอร์) จานวน 300 ตัว ๆ ละ 550 บาท
เป็ นเงิน 165,000 บาท สาหรับโรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) มีขนาดกว้าง 570 x ลึก 670 x สูง 780 มิลลิเมตร
2) ขาเหลีย่ มชุปโครเมีย่ ม มียางรองกันลืน
่
3) ทาจากพลาสติกอย่างดี
4) แบบพับได้
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 209 ข้อ 13 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

306,900

บาท

จานวน

165,000

บาท

- 113 04. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
และครู โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอีน
้ กั เรียน และครู จานวน 333 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
เป็ นเงิน 499,500 บาท เพือ
่ ทดแทนชุดเก่าทีช
่ ารุด และรองรับ
้ ในปี การศึกษา 2559 โรงเรียนธาตุทอง
จานวนนักเรียนทีเ่ พิม
่ ขึน
อานวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่
1)โต๊ะนักเรียน
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทาด้วยวัสดุทเี่ ป็ นไม้ยางพาราหรือปาร์ตเิ กิล้ บอร์ด
หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
- มีขนาดหน้าโต๊ะ กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 76 เซนติเมตร
- โครงโต๊ะทาจากเหล็กกลมอย่างหนา พ่นสีดาอีพ็อกซีแ
่ ล้ว
อบด้วยความร้อน
- ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หมายเลข 1495 - 2541
2) เก้าอีน
้ กั เรียน
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- พนักพิงทาจากวัสดุทเี่ ป็ นไม้ยางพารา หรือปาร์ตเิ กิล้ บอร์ด
หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
- ขนาดพนักพิง 19 x 37 เซนติเมตร ขนาดแผ่นรองนั่ง
กว้าง 38 x ยาว 40 x สูง 47 เซนติเมตร (วัดถึงพื้นแผ่นรองนั่ง)
- โครงเก้าอีท
้ าจากเหล็กกลมอย่างหนา พ่นสีดาอีพ็อกซี่
แล้วอบด้วยความร้อน
- ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หมายเลข.1495-2541
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 214 ข้อ 24 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สูง่ านอาชีพเชิงธุรกิจ วิชาชีพตัดเย็บเสือ
้ ผ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สูง่ านอาชีพเชิงธุรกิจ วิชาชีพตัดเย็บเสือ
้ ผ้า สาหรับใช้ในการเรียน
การสอน ของโรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่
1) จักรเย็บผ้าแมคคานิคกระสวยตัง้
จานวน 9 หลัง ๆ ละ 15,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะต่อหลัง ดังนี้
- ระบบแมคคานิคกระสวยตัง้
- ปรับความกว้างลายเย็บสูงสุด 5 มิลลิเมตร
- ปรับความถี่ – ห่าง ฝี เข็มได้ตง้ ั แต่ 0 - 4 มิลลิเมตร
- ปรับตาแหน่ งหลักเข็มระหว่างด้านซ้ายและตรงกลาง
- ปุ่ มปรับความตึงด้าย
- ปุ่ มเย็บยา้ ถอยหลังสาหรับเส้นตรงหรือซิกแซ็ก
- ใส่หลอดด้ายแนวตัง้ ได้ 2 ตาแหน่ ง
- กรอด้ายใส่กระสวย หยุดอัตโนมัตเิ มือ่ ด้ายเต็มพอดี
ตัง้ ไว้ 139,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

499,500

บาท

จานวน

185,000

บาท

- 114 2) จักรโพ้งด้าย 3 เส้น จานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
(1) รายละเอียดทั่วไป
- เป็ นจักรอุตสาหกรรมพันริม ชนิด 1 เข็ม ด้าย 3 เส้น
ติดตัง้ บนโต๊ะทาด้วยไม้เนื้อแข็ง
(2) รายละเอียดทางเทคนิค
- เป็ นจักรอุตสาหกรรมพันริม ชนิด 1 เข็ม ด้าย 3 เส้น
- ขับเคลือ
่ นมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนสีแ
่ รงม้า
ใช้ไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 1 เฟส
- ฝี เข็มสม่าเสมอ ความกว้างของตะเข็บ 3 - 5 มิลลิเมตร
- มีใบมีดตัดและพันริมผ้าในเวลาเดียวกัน
- มีความเร็วไม่ต่ากว่า 4,000 รอบ/นาที
- หัวจักรและส่วนประกอบมีสภาพดีและรักษาง่าย
ทนทานแข็งแรง ส่วนทีเ่ ป็ นเหล็กหรือชุบต้องหนาไม่เป็ นสนิมง่าย
- มีระบบน้ามันหล่อลืน
่ อัตโนมัติ
- มีรางสาหรับรองรับเศษผ้า
- มีเสาเข็มลาดเอียงสะดวกต่อการเย็บ
- มีฟน
ั ส่ง 2 แถวช่วยในการป้ อนผ้าขณะเย็บด้าย
ตัง้ ไว้ 5,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3) จักรเย็บตกแต่งลวดลาย จานวน 1 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เป็ นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ แบบกระเป๋ าหิว้
- มีลายปักเย็บทัง้ หมด 100 ลาย
- ลายปักอักษร 3 แบบ
- หน้าจอ LED Touch Screen
- ปรับทิศทางลายปักได้ทง้ ั แนวตัง้ แนวนอน และมุม 45 องศา
- มี Sensor แจ้งเตือนเมือ่ ไหมปักหมดหรือเส้นไหมขาด
- ปุ่ ม Memory สามารถเก็บบันทึกลายได้
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ ม Start – Stop ปุ่ มกรรไกรตัดด้าย
ทีส
่ นเข็มอัตโนมัติ
- เชือ
่ มต่อ PC ได้โดยตรง สามารถเพิม
่ ลายได้จาก
CD – Rom USB Memory Driver และ ATA PC card
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 185,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 214 ข้อ 26 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
โครงสร้างพื้นฐานหุน
่ ยนต์ และพลังงานทีย่ ่งั ยืน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว
โต๊ะขนาด 381 x 1,321 x 1,108 มิลลิเมตร
จานวน 16 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
เป็ นเงิน 272,000 บาท สาหรับโรงเรียนร่มไทรวิทยา
จานวน 8 ชุด และโรงเรียนคายางพิทยาคม จานวน 8 ชุด
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนคร
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 201 ข้อ 53 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

272,000

บาท

- 115 ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการ
จัดซื้อโดรนถ่ายภาพพร้อมชุดบิน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโดรนถ่ายภาพพร้อมชุดบิน
สาหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และมีสอ
ื่ การเรียนการสอน
ทีท
่ น
ั สมัย ของโรงเรียนคายางพิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1) ชุดโดรนถ่ายภาพพร้อมชุดบิน 2 ชุด ๆ ละ 64,400 บาท
เป็ นเงิน 128,800 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวลาโดรนแบบคอร์ดคอปเตอร์ แฟรม มอเตอร์ สปี ด ใบพัด
- ระบบควบคุมการบินอัตโนมัตด
ิ ว้ ย GPS (Auto Pilot)
และระบบการบินในร่ม
- กล้อง วีดโี อ UHD : 4096 x 2160p 24/25,
3840 x 2160p 24/25/30
FHD : 1920 x 1080p 24/25/30/48/50/60
ภาพนิ่ง 12 Mega Pixel พร้อมตัวส่งภาพและ OSD
- วิทยุควบคุม (โดรนและกล้องในตัวเดียว)
พร้อมชุดรับภาพชัดระดับ HD ให้ Smart Phone, Tablet
(iOS Android ผ่านสาย USB เครือ
่ งไม่ตอ
้ งมีซม
ิ มือถือก็ได้)
- แบตลิเธียมโพลิเมอร์ 5350 mAh 15.2V
- เครือ
่ งชาร์จแบตลิเธียมโพลิเมอร์ ใช้ไฟบ้าน 100 Watt
2) แบตลิเธียมโพลิเมอร์ DJI 5350 mAh 15.2V สาหรับลา
Phantom 4 จานวน 4 อัน ๆ ละ 7,800 บาท เป็ นเงิน 31,200 บาท
3) กระเป๋ าเป้ DJI Multifunctional Backpack
สาหรับ Phantom 4 จานวน 2 อัน ๆ ละ 9,200 บาท
เป็ นเงิน 18,400 บาท
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 206 ข้อ 2 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ
้ งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท สาหรับติดตัง้ ในห้องปฏิบตั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) เป็ นเครือ
่ งฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ
่ ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดโี อ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็ นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดค่าความส่องสว่างขัน
้ ต่า 2,500 ANSI Lumens
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 214 ข้อ 25 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

178,400

บาท

จานวน

24,000

บาท

- 116 ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานครัว
01. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์วช
ิ าคหกรรม (อาหารและโภชนาการ)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ วิชาคหกรรม ของโรงเรียน
คายางพิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ความจุภายในขัน
้ ต่า 7 คิวบิกฟุต
- ได้รบั ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5
ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตัง้ ไว้ 9,400 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559

จานวน

77,400

บาท

จานวน

63,990

บาท

2) ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จานวน 2 เตา ๆ ละ 10,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
- มีเตาอบในตัว
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
3) ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จานวน 1 เตา ๆ ละ 13,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เป็ นเตาอบไมโครเวฟ ผสมระบบย่าง
- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
ตัง้ ไว้ 13,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
4) ค่าจัดซื้อตูแ
้ ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 35,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ความจุภายในขัน
้ ต่า 20 คิวบิกฟุต
- ทาด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24
- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็ นตูแ
้ บบ 2 ประตู
ชัน
้ บนเป็ นกระจก ชัน
้ ล่างทึบเป็ นช่องแช่แข็ง
ตัง้ ไว้ 35,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
รวมตัง้ ไว้ 77,400 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 206 ข้อ 4 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ หอ
้ งคหกรรมโรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัวห้องคหกรรม ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อเครือ
่ งนวดแป้ ง จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 5,990 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- โถนวดแป้ งสเตนเลสสตีลความจุ 4 ลิตร พร้อมฝากันกระฉอก
- ปรับระดับความเร็วในการผสมแป้ งได้
- ตัวฝากันกระฉอกใส พร้อมร่องสาหรับเทวัตถุดบ
ิ เพิม
่
- ชามผสมจุ 4 ลิตร
- หัวนวดแป้ งแบบตัว T สาหรับนวดแป้ งหนา
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่ วดแป้ ง ผสมแป้ ง และตีไข่ ผลิตจาก die – cast aluminum
- ขาตัง้ เครือ
่ งเป็ นแบบจุกสูญญากาศ เพิม
่ ความมั่นคงในการวางเครือ
่ ง
- ใช้ไฟ 350 วัตต์
ตัง้ ไว้ 5,990 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จานวน 1 เตา ๆ ละ 10,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
- มีเตาอบในตัว
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
3) ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จานวน 1 เตา ๆ ละ 13,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เป็ นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง
- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
ตัง้ ไว้ 13,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
4) ค่าจัดซื้อตูแ
้ ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 35,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ความจุภายในขัน
้ ต่า 20 คิวบิกฟุต
- ทาด้วยสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24
- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็ นตูแ
้ บบ 2 ประตู
ชัน
้ บนเป็ นกระจก ชัน
้ ล่างทึบเป็ นช่องแช่แข็ง
ตัง้ ไว้ 35,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
รวมตัง้ ไว้ 63,990 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 209 ข้อ 14 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการระบบดูแล
นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการ
ระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ (ต่อเนื่องปี ที่ 6)
สาหรับโรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อเครือ
่ งซักผ้าแบบ 2 ถัง
จานวน 5 เครือ
่ ง ๆ ละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 50,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งซักผ้าแบบ 2 ถัง
- ขนาดบรรจุไม่ต่ากว่า 10 กิโลกรัม
- พลังปั่นหมาด 1,800 รอบ/นาที ปั่นแห้ง รีดได้ทน
ั ที
- ถังปั่นแห้งสเตนเลสแท้ ทนทานปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบปั่นแห้ง แอร์เจ็ท ดราย พร้อมฟิ ลล์เตอร์นาโนไททาเนียม
- ระบบแช่สลับซักปั่นได้ 2 ระดับ พร้อมจานซักพลังแรง
- ฐานรองกันหนุนแบบชัน
้ เดียวแนบสนิทกับตัวเครือ
่ ง
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

150,000

บาท
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่ อน จานวน 40 หลัง ๆ ละ 2,500 บาท
เป็ นเงิน 100,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ทีน
่ อนขนาด 3.5 ฟุต x ยาว 6 ฟุต หนา 6 นิ้ว
- แผ่นทีน
่ อนผลิตจาก PE หนา 4 นิ้ว บุดว้ ยฟองน้า
หนา 1 นิ้ว ทัง้ 2 ด้าน หุม
้ ด้วยผ้า
- สินค้ารับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 150,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 216 ข้อ 29 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา ได้แก่
1) ค่าจัดซื้อเครือ
่ งซักผ้า 2 ถัง ขนาด 14 กิโลกรัม
จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ 12,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะต่อเครือ
่ ง ดังนี้
- มีความจุถงั ไม่น้อยกว่า 14 กิโลกรัม
- รูปแบบการซัก Roller Jet Punch+3
- ระบบมอเตอร์สายพาน
- โปรแกรมซัก 3 โปรแกรม
- จานซักแบบ Roller Jet Punch+3
- ขนาดเครือ
่ ง (มม.)
กว้าง 964 x สูง 1,043 x ลึก 540 มิลลิเมตร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- รับประกันเครือ
่ ง 1 ปี
ตัง้ ไว้ 24,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) ค่าจัดซื้อตูเ้ ย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 15,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดทีก
่ าหนดเป็ นความจุในขัน
้ ต่า
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต เป็ นรุน
่ ทีไ่ ด้รบั ฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การจัดซื้อตูเ้ ย็นขนาดอืน
่ ให้พจิ ารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า ด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ มีนาคม 2559
3) ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จานวน 1 เตา ๆ ละ 13,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- เป็ นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง
- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
ตัง้ ไว้ 13,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559

จานวน

67,000

บาท
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่ งทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 15,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- แบบต่อท่อประปา จานวน 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
- ตัวเครือ
่ งทัง้ ภายนอกและภายในทาด้วยโลหะไม่เป็ นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยโลหะไม่เป็ นสนิม ไร้สารตะกั่ว
- มีอป
ุ กรณ์ ควบคุมการเปิ ด – ปิ ดน้า
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้ า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
- ราคาไม่รวมค่าติดตัง้ อุปกรณ์ การติดตัง้ เช่น เบรกเกอร์กน
ั ดูด
และไม่รวมเครือ
่ งกรองน้า
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
รวมตัง้ ไว้ 67,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครุภ ัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กีฬา สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา ได้แก่
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ SIT-UP จานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
เป็ นเงิน 18,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างทาด้วยเหล็กกล้า ขนาด 41 x 130 x 57 เซนติเมตร
- สามารถพับเก็บได้
- เบาะทีน
่ ่งั ผลิตจากหนัง PU
- เบาะซิทอัพปรับระดับความชันได้
- ทีล่ ็อคข้อเท้าสามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระของผูใ้ ช้แต่ละคน
ได้อย่างลงตัว
- มีสลักล็อคตัวเครือ
่ งขณะใช้งานเพือ
่ ความมั่นคง แข็งแรง
และสามารถถอดสลักล็อคตัวเครือ
่ งออกเพือ
่ พับเก็บตัวเครือ
่ ง
มีฐานรองกันลืน
่
ตัง้ ไว้ 18,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) ค่าจัดซื้อเซทบาร์เบล จานวน 2 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท
เป็ นเงิน 13,600 บาท มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
(1) แผ่นน้าหนักผลิตจากเหล็กชุบสีบรอนซ์ ประกอบด้วย
- แผ่นเหล็ก ขนาด 5 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
รวมน้าหนัก 20.0 กิโลกรัม
- แผ่นเหล็ก ขนาด 2.5 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
รวมน้าหนัก 10.0 กิโลกรัม
- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.25 กิโลกรัม จานวน 6 แผ่น
รวมน้าหนัก 7.5 กิโลกรัม
(2) คานเหล็กชุบโครเมีย่ ม 30 มิลลิเมตร x 60 นิ้ว
8.5 กิโลกรัม 1 อัน รวมน้าหนัก 8.5 กิโลกรัม
(3) คานเหล็กชุบโครเมีย่ ม 30 มิลลิเมตร x 14 นิ้ว
2.5 กิโลกรัม 2 อัน รวมน้าหนัก 5.0 กิโลกรัม
(4) ตัวล็อค 6 อัน x 1 นิ้ว น้าหนัก 0.22 กิโลกรัม/ชิน
้
ตัง้ ไว้ 13,600 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

213,500

บาท
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้ มั เบลแบบปรับระดับได้
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท เป็ นเงิน 12,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงเหล็กทาจากเหล็กเหลีย่ ม ขนาด 4.5 เซนติเมตร
- ขนาดกว้าง 28 x ยาว 125 เซนติเมตร
เบาะพิงหลังกว้าง 28 x ยาว 75 x หนา 4 เซนติเมตร
- ขนาดเบาะรองนั่ง กว้าง 28 x ยาว 32 x หนา 4 เซนติเมตร
ตัวเบาะหนา 4 เซนติเมตร หุม
้ ด้วยหนัง
- เบาะหลังปรับระดับได้ 4 ระดับ
- รองรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม
- จุดสัมผัสกับพื้นมีกน
ั ลืน
่ สามารถพับเก็บได้
ตัง้ ไว้ 12,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4) ค่าจัดซื้อม้านอนยกน้าหนัก
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 7,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
(1) โครงสร้างเหล็กแบบเสาเหลีย่ มอย่างหนา
(2) ขนาด 100 x 194 x 120 เซนติเมตร
(3) มีคานสาหรับเก็บแผ่นน้าหนัก
(4) คานรับน้าหนักสามารถปรับระดับได้
(5) เบาะพิงปรับระดับได้
(6) รับน้าหนักผูเ้ ล่นสูงสุด 100 กิโลกรัม
(7) พร้อมชุด Barbell Set 50 กิโลกรัม ประกอบด้วย
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 5.00 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 2.50 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 1.25 กิโลกรัม จานวน 6 แผ่น
(8) น้าหนักรวม 40 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 7,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
5) ค่าจัดซื้อลู่วงิ่ ไฟฟ้ า จานวน 1 ชุด ๆ ละ 37,900 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างเหล็กเคลือบสีพเิ ศษ กันสนิมหนา 2 ชัน
้
- สามารถปรับระดับความชันได้ดว้ ยไฟฟ้ า
ปรับระดับความชันได้ 0 – 15 %
- จอแสดงผล LCD/LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
แสดงความเร็วต่อชั่วโมง, ระดับความชัน,
อัตราการเต้นของหัวใจ, แคลอรี,่ ระยะทางและเวลา
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 HP
- ระดับความเร็วตัง้ แต่ 0-18 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ขนาดสายพานลู่วงิ่ กว้าง 140 x 50 เซนติเมตร
- รองรับน้าหนักผูใ้ ช้งานได้ไม่น้อยกว่า 127 กิโลกรัม
- ขนาดกว้าง 180 x ยาว 86 x สูง 136 เซนติเมตร
- เฟรมสามารถพับเก็บได้
- น้าหนักเครือ
่ งรวม 73 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 37,900 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
6) ค่าจัดซื้อบาร์โหน จานวน 1 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ทาด้วยเหล็ก
ขนาด 56.5 x 149 x 19.5 เซนติเมตร
- ลูกยางกันลืน
่ เพิม
่ ความมั่นคงในการบริหาร
- เบาะขนาดใหญ่หนาอย่างดี คานเหล็กอย่างดี
- เบาะสามารถปรับเป็ นท่านั่ง บริหารหน้าท้องได้
- นวมอย่างดี น้าหนักเครือ
่ งรวม 44 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 17,900 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างทาจากเหล็กขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร
- สายสลิง 6 มิลลิเมตร แกนสลิงเป็ นเหล็ก
- ขนาด 41.2 x 187 x 14.5 เซนติเมตร
- แผ่นน้าหนัก 10 แผ่น น้าหนักรวม 100 ปอนด์
- น้าหนักตัวเครือ
่ ง 98.4 กิโลกรัม
- น้าหนักรวม 104.4 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 19,900 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
8) ค่าจัดซื้อบาร์เบล ดัมเบลแบบเปลีย่ นน้าหนักได้
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็ นเงิน 10,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
(1) ดัมเบลเหล็กชุบโครเมีย่ ม 50 กิโลกรัม มีกล่องเก็บ
ประกอบด้วย
- แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม ขนาด 5 กิโลกรัม
จานวน 4 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม ขนาด 2.5 กิโลกรัม
จานวน 4 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม ขนาด 1.25 กิโลกรัม
จานวน 6 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม ขนาด 0.5 กิโลกรัม
จานวน 6 แผ่น
(2) แกนดัมเบลเหล็กชุบโครเมียม ยาว 35 เซนติเมตร
พร้อมตัวหมุนล็อค
(3) แกนบาร์เบลถอดประกอบได้พร้อมตัวต่อ
ต่อสาเร็จความยาว 150 ซม. พร้อมหมุนล็อค
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
9) ค่าจัดซื้อดัมเบลเหล็กหุม
้ ยางทรงเหลีย่ ม
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,600 บาท เป็ นเงิน 7,200 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ดัมเบลหุม
้ ยางดา แบบเปลีย่ นแผ่นน้าหนักได้ ชุดละ 30 กิโลกรัม
(2 ข้าง ข้างละ 15 กิโลกรัม) แถมตัวต่อยาว 30 เซนติเมตร
- แผ่นน้าหนักผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงทัง้ แผ่นไม่ผสมปูน
หุม
้ ด้วยยางสีดา
- แกนเหล็กหุม
้ ด้วยยาง
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 2.50 กิโลกรัม จานวน 8 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 1.25 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
- แผ่นน้าหนัก ขนาด 0.50 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
- หนักรวม 27 กิโลกรัม
- แกนดัมเบลยาว 40 เซนติเมตร 2 ข้าง รวมตัวล็อค 4 ตัว
หนัก 3 กิโลกรัม น้าหนักรวม 30 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 7,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
10) ค่าจัดซื้อคานยกน้าหนัก
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างทาจากเหล็ก High Carbon คุณภาพดีรบ
ั น้าหนักได้ดี
- คานยาว 1.2 เมตร หนัก 13 กิโลกรัม
- คานยาว 1.5 เมตร หนัก 15 กิโลกรัม
- คานยาว 1.8 เมตร หนัก 20 กิโลกรัม
- คานคดยาว 1.3 เมตร หนัก 15 กิโลกรัม
- รองรับน้าหนักได้ถงึ 320 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 6,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
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และ 25 กิโลกรัม จานวน 2 ชุด ๆ ละ 6,750 บาท
เป็ นเงิน 13,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- แผ่นน้าหนัก ผลิตจากเหล็กชุบสีบรอนซ์
- แผ่นน้าหนัก 2.5 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 5.0 กิโลกรัม
- แผ่นน้าหนัก 5.0 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 10.0 กิโลกรัม
- แผ่นน้าหนัก 10.0 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 20.0 กิโลกรัม
- แผ่นน้าหนัก 15.0 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 30.0 กิโลกรัม
- แผ่นน้าหนัก 20.0 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 40.0 กิโลกรัม
- แผ่นน้าหนัก 25.0 กิโลกรัม จานวน 2 แผ่น
รวมน้าหนัก 50.0 กิโลกรัม
ตัง้ ไว้ 13,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
12) ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดแห้ง จานวน 1 คัน ๆ ละ 10,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- รถตีเส้นสนามชนิดปูนแห้ง ขนาด 3 นิ้ว
- ใช้ตเี ส้นสนามแข่งชัน
้ บนผิวดิน หรือสนามหญ้า
ของกีฬาทุกประเภท
- ตีเส้นโดยให้เข็นไปตามแนวเส้นทีไ่ ด้เตรียมไว้ดว้ ยการขึงเส้นเอ็น
ขนาดความกว้างของเส้น 3 นิ้ว โดยใช้ปน
ู ขาวเท่านัน
้
- ขนาดตัวรถตีเส้น กว้าง 38 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร
สูง 80 เซนติเมตร ขนาดถังใส่ผงปูนขาว กว้าง 25 เซนติเมตร
ยาว 40 เซนติเมตร สูง 44 เซนติเมตร
ตัง้ ไว้ 10,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
13) ค่าจัดซื้อดัมเบลน้าหนัก 20 กิโลกรัม
จานวน 20 อัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 40,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ดัมเบลเหล็กชุบโครเมียม 20 กิโลกรัม ประกอบด้วย
(1) แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม
ขนาด 2.5 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
(2) แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม
ขนาด 1.25 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
(3) แผ่นน้าหนัก เหล็กชุบโครเมียม
ขนาด 0.5 กิโลกรัม จานวน 4 แผ่น
(4) มือจับหุม
้ ยาง
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 213,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 218 ข้อ 39 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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01. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามโครงการจัดซื้อ
เครือ
่ งดนตรีวงโปงลาง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งดนตรีวงโปงลาง
ใช้สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนคายางพิทยาคม
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพือ
่ ให้นกั เรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน หน่ วยงานอืน
่ ๆ ได้
้
และให้เกิดการเรียนรูแ
้ ละเกิดทักษะทางด้านดนตรียงิ่ ขึน
ตามรายละเอียด ดังนี้
1) พิณไฟฟ้ า จานวน 1 ตัว ๆ ละ 12,500 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวพิณทาด้วยไม้เนื้อแข็ง
- ตัวพิณติดคอนแท็คขยายเสียง 1 ตัว
- ลูกบิดทาด้วยเหล็กชุบ 3 ตัว
- หัวพิณแกะสลักพญานาค 1 หัว สามารถถอดได้
- ความยาวตัวพิณไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
- ความหนาของตัวพิณไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ความกว้างของตัวพิณไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
- ฝังขัน
้ เฟส ระยะเสียงมาตรฐานลงทีค
่ อพิณ
- มีปมปรั
ุ่
บเสียงหนัก - เบา จานวน 1 ปุ่ ม
และเสียงทุม
้ – แหลม จานวน 1 ปุ่ ม
- มีสายสะพายอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า)
- เนื้อไม้เคลือบเงาด้วยแล็คเกอร์
- คุณภาพเสียงพิณไฟฟ้ า ดีดเบาเสียงดังกังวาน
สายพิณไม่กระทบขัน
้ เสียง
- มีชอ
่ งเสียบรับสัญญาณขยายเสียง
ตัง้ ไว้ 12,500 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) เบสไฟฟ้ า จานวน 1 ตัว ๆ ละ 26,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเบสทาด้วยไม้เนื้อแข็ง
- ตัวเบสติดคอนแท็คขยายเสียง 1 ตัว
- ลูกบิดทาด้วยเหล็กชุบ 4 ตัว
- หัวเบสแกะสลักพญานาค 1 หัว สามารถถอดได้
- ความยาวของตัวเบสไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร
- ความหนาของตัวเบสไม่น้อย 1 นิ้ว
- ความกว้างของตัวเบสไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
- เนื้อไม้เคลือบเงาด้วยแล็คเกอร์
- มีตวั ปรับสัญญาณ 2 ตัว ควบคุมเสียง
- มีชอ
่ งเสียบรับสัญญาณขยายเสียง
- มีสายสะพายอย่างดี (หนัง หรือ ผ้า)
- คุณภาพเสียงพิณเบส ดีดเบาเสียงดังกังวาน สายพิณเบส
ไม่กระทบขัน
้ เสียง
- ฝังขัน
้ เฟส บอกระยะเสียงมาตรฐานลงทีค
่ อเบส
ตัง้ ไว้ 26,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

55,500

บาท
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เป็ นเงิน 17,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- โปงลาง ทาด้วยไม้มะหาดหินสีดา หรือมะหาดทอง
จานวนไม่น้อยกว่า 14 ลูก
- โปงลางลูกใหญ่ ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร ลูกถัดไปลดหลั่นกัน
ตามลาดับ ด้วยความสวยงาม
- ไม้ตโี ปงลาง ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ขาตัง้ โปงลาง
ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง เคลือบเงา
- คุณภาพเสียงโปงลางตีดงั กังวาน
ตัง้ ไว้ 17,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
รวมตัง้ ไว้ 55,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 207 ข้อ 5 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ตามโครงการจัดซื้อเครือ
่ งดนตรีวงโยธวาทิต (เพิม
่ เติม)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งดนตรีสากล ทูบา (Tuba)
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 68,000 บาท ใช้สาหรับวงโยธวาทิต
ของโรงเรียนเดือ่ ศรีไพวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) ระดับเสียงของเครือ
่ งบีแฟลต (Key in Bb)
2) ตัวเครือ
่ งทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล (Nickel – Plated)
หรือชุบเงิน (Silver – Plated) พร้อมปากเป่ าทาด้วยโลหะ
เช่นเดียวกับตัวเครือ
่ ง
3) ระบบลูกสูบแบบพิสตัน (Piston Valve) มีจานวนลูกสูบ 3 ตัว
4) คุณภาพเสียงได้มาตรฐาน A = 440 Hz ส่วนประกอบต่าง ๆ
มีความสมบูรณ์ แบบและมีความคล่องตัวในการใช้งาน
5) ทีป
่ ล่อยน้าลาย ทาด้วยโลหะเช่นเดียวกับตัวเครือ
่ ง
6) กล่องบรรจุตวั เครือ
่ งคุณภาพดี แข็งแรง ซึง่ เป็ นของเดิมจาก
บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
7) มีอุปกรณ์ มากับเครือ
่ ง
- ผ้าเช็ดทาความสะอาด 1 ผืน
- ครีมหล่อลืน
่ ข้อต่อ 1 ตลับ
- น้ามันหล่อลืน
่ (Valve oil) 1 ขวด
8) รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 210 ข้อ 15 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

68,000

บาท
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ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามโครงการจัดซื้อ
เครือ
่ งดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามโครงการ
จัดซื้อเครือ
่ งดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 600,000 บาท ดังนี้
1) ฟิ โคโล่ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 30,400 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยวัสดุไฟเบอร์ ABS resin สีดา
- ปากเป่ าทาด้วยโลหะ Nickel-Silver ชุบเงิน
- คีย์และลิม
่ นิ้วทาด้วยโลหะ Nickel-Silver ชุบเงิน
- ระบบคีย์เป็ นแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)
- คีย์กด อี แม็คคานิซม
ึ่ (E mechanism)
- สปริงทาด้วย Stainless Steel
- นวมของคีย์กดเป็ นเยือ
่ สองชัน
้ (Double Bladder)
ตัง้ ไว้ 30,400 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
2) ฟลุต จานวน 1 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยโลหะ Nickel-Silver ชุบเงิน
- คีย์และลิม
่ นิ้วทาด้วยโลหะ Nickel-Silver ชุบเงิน
- ปากเป่ าทาด้วยโลหะ Nickel-Silver ชุบเงิน
- ระบบคีย์เป็ นแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)
คัพเวอร์คยี ์ (Covered Key)
- คีย์กด อี แม็คคานิซม
ึ่ (E mechanism)
- สปริงทาด้วย Stainless Steel
- นวมของคีย์กดเป็ นเยือ
่ สองชัน
้ (Double Bladder)
ตัง้ ไว้ 28,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
3) อัลโต้ แซ็กโซโฟน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 40,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยทองเหลือง เคลือบแลคเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่ าทาด้วยทองเหลือง เคลือบแลคเกอร์ทองเงางาม
- ปุ่ มกดทาจากพลาสติก สีขาวนวล
- เป็ นเครือ
่ งดนตรีระดับเสียง Eb
- มีระบบนิ้ว Front F
- ทีร่ องนิ้วโป้ งสามารถปรับระดับได้
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
4) เทนเนอร์ แซ็กโซโฟน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 52,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยทองเหลือง เคลือบแลคเกอร์ทองเงางาม
- สายรัดปากเป่ าทาด้วยทองเหลือง เคลือบแลคเกอร์ทองเงางาม
- ปุ่ มกดทาจากพลาสติก สีขาวนวล
- เป็ นเครือ
่ งดนตรีระดับเสียง Eb
- มีระบบนิ้ว Front F
- ทีร่ องนิ้วโป้ งสามารถปรับระดับได้
ตัง้ ไว้ 52,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

600,000

บาท

- 126 5) ทรัมเป็ ต จานวน 1 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
- เป็ นเครือ
่ งดนตรีระดับเสียง Bb
- ขนาดท่อลมกว้าง 11.65 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างปากลาโพง 123 มิลลิเมตร
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
6) ทรัมโบน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 25,600 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
- ปากลาโพงทาด้วยทองเหลืองชนิด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
- เป็ นเครือ
่ งดนตรีระดับเสียง Bb
- ขนาดท่อลมกว้าง 12.7 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างปากลาโพง 204.4 มิลลิเมตร
ตัง้ ไว้ 25,600 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
7) เมลโลโฟน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 27,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทองเหลือง
- วาล์วคิวโปรนิกเกิล (ทองแดงผสมนิกเกิล)
- ขนาดท่อลมกว้าง 11.73 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างปากลาโพง 269 มิลลิเมตร
- ชุบนิกเกิล
ตัง้ ไว้ 27,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
8) ทูบา มาร์ชชิง่ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 250,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- คีย์บบ
ี แ
ี ฟลต
- ท่อลมขนาด 17.5 มิลลิเมตร
- ปากลาโพงทองเหลืองชุบเงิน ขนาด 525 มิลลิเมตร
- ตัวเครือ
่ งทองเหลืองเคลือบผิวด้วยเงิน
- 3 ลูกสูบ สเตนเลส
- ไก (ทริกเกอร์) สาหรับจูนนิ่งสไลด์
- แหวนเพิม
่ เติมบนวาล์วทีห
่ นึ่งและสาม
- มาพร้อมปากเป่ า
- กล่องโครงไม้
- อุปกรณ์ เสริม
ตัง้ ไว้ 250,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
9) คลาริเน็ท จานวน 3 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท
เป็ นเงิน 60,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครือ
่ งทาด้วยวัสดุไฟเบอร์ ABS resin สีดา
- สายรัดปากเป่ าทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล
- คีย์และลิม
่ นิ้วทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล
- เป็ นเครือ
่ งดนตรีระดับเสียง Bb
- มีระบบนิ้วเป็ นแบบ Boehm มี 17 keys, 6 rings
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- สปริงทาด้วย Stainless Steel
- ทีร่ องนิ้วโป้ งปรับระดับได้
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
10) ทอมมาร์ชชิง่ จานวน 1 ชุด ๆ ละ 33,500 บาท
และขาตัง้ กลองทอมมาร์ชชิง่ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,300 บาท
รวมเป็ นเงิน 37,800 บาท
ทอมมาร์ชชิง่ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- กลองทอมมาร์ชชิง่ 4 ใบ
- ตัวทาจากไม้มะฮอกกานี 8 ชัน
้
- ขอบแบริง่ แบบกลม
- ด้านล่างหุม
้ ยาง
ขาตัง้ กลองทอมมาร์ชชิง่ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาจากอะลูมเิ นียม
- ใช้ระบบสามขา
- สามารถปรับความสูงได้
ตัง้ ไว้ 37,800 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
11) ขาตัง้ กลองใหญ่มาร์ชชิง่ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
เป็ นเงิน 9,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ทาจากอะลูมเิ นียม
- ใช้ระบบสามขา
- สามารถปรับความสูงได้
- สามารถใช้กบั กลองใหญ่ขนาด 14 - 32 นิ้ว
ตัง้ ไว้ 9,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
12) ขาตัง้ กลองสแนร์มาร์ชชิง่
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 8,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- ทาจากอะลูมเิ นียม
- ใช้ระบบสามขา
- สามารถปรับความสูงได้
ตัง้ ไว้ 8,000 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
13) ไม้คฑาหัวสิงห์ แกะลาย ด้ามหวาย จานวน 1 ด้าม ๆ ละ
7,200 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- หัวสิงห์
- แกะลาย
- ด้ามหวาย
ตัง้ ไว้ 7,200 บาท โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
รวมตัง้ ไว้ 600,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 216 ข้อ 33 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 128 ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ
้ งปฏิบตั ก
ิ ารคอมพิวเตอร์
โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ได้แก่
1. ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 40 เครือ
่ ง ๆ ละ 16,000 เป็ นเงิน 640,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬก
3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
2) มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
100 GB จานวน 1 หน่ วย
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
5) มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
ตัง้ ไว้ 640,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน หน้า 214 ข้อ 25
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ท จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 10,000 บาท
เป็ นเงิน 10,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5700 x 1400 dpi
2) ความเร็วในการพิมพ์ (A4 : สี)ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
(A4 : ขาวดา)ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
3) การเชือ
่ มต่อ USB 2.0
4) มีแท็งค์หมึกสารองติดตัง้ มาจากโรงงานทีผ
่ ลิต
5) สามารถพิมพ์แผ่น ซีด/ี ดีวีดี ได้
6) รองรับกระดาษ A4, A5, A6, B5, Letter (8.5 x 11 นิ้ว),
Legal (8.5 x 14 นิ้ว)
7) มีการรับประกัน 1 ปี หรือ 30,000 แผ่น
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากต้องการเครือ
่ งพิมพ์ทม
ี่ ค
ี วามละเอียดสูง และคุณสมบัติ
เกินกว่าทีต
่ ามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จึงขอจัดซื้อโดยใช้ราคาตามท้องตลาด

จานวน

650,000

บาท

- 129 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 214 ข้อ 25 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

5,428,000

บาท

จานวน

678,000

บาท

จานวน

3,550,000

บาท

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงอาบน้าและโรงตากผ้านักเรียนกีฬา โรงเรียนร่ม
ไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างโรงอาบน้าและโรงตากผ้านักเรียนกีฬา
โรงเรียนร่มไทรวิทยา ได้แก่
1) งานก่อสร้างโรงอาบน้า
- งานโครงสร้างทางวิศวกรรม
- งานโครงหลังคา
- งานมุงหลังคา
- งานก่อและงานฉาบ
- งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง
- งานประตู หน้าต่าง
- งานสี
- งานไฟฟ้ า
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบ
- งานสุขาภิบาลและระบบประปา
2) โรงตากผ้า
- งานโครงสร้างทางวิศวกรรม
- งานโครงหลังคา
- งานมุงหลังคา
- งานตกแต่งผิวพื้น
- งานสี
- งานไฟฟ้ า
- งานประกอบติดตัง้ ราวตากผ้า โครงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด dai 1.5 นิ้ว กว้าง 0.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร
จานวน 9 ชุด
รายละเอียดข้อกาหนดและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน หน้า 219 ข้อ 41
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลพร้อมลูว่ งิ่ มาตรฐาน
โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ได้แก่
- งานสนามฟุตบอล
- งานลูว่ งิ่ ทางตรง
- งานระบบระบายน้าสนามฟุตบอล
- งานระบบน้ารดสนามฟุตบอล
รายละเอียดตามข้อกาหนดและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 217 ข้อ 34 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 130 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน

จานวน

1,200,000

บาท

รวม

7,110,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,989,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,360,000

บาท

จานวน

1,440,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทัง้ 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท เป็ นเงิน 1,200,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รบั การ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ข้อ 3.8)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 173 ข้อ 13 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบตั งิ าน ตามโครงการ
บริหารจัดการท้องฟ้ าจาลอง และอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
กลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ 2560 จานวน 12 เดือน โดยแยกเป็ น
1) เจ้าหน้าทีป
่ ระจาโซน จานวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาทต่อเดือน
เป็ นเงิน 378,000 บาท
2) เจ้าหน้าทีช
่ า่ งเทคนิคประจาท้องฟ้ าจาลอง
จานวน 2 คน ๆ ละ 10,500 บาท ต่อเดือน
เป็ นเงิน 252,000 บาท
3) เจ้าหน้าทีต
่ อ
้ นรับและให้ขอ
้ มูล
จานวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาท ต่อเดือน
เป็ นเงิน 378,000 บาท
4) เจ้าหน้าทีป
่ ระจาอุปกรณ์ วท
ิ ยาศาสตร์กลางแจ้ง
จานวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาทต่อเดือน
เป็ นเงิน 216,000 บาท
5) เจ้าหน้าทีท
่ าความสะอาด จานวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท
ต่อเดือน เป็ นเงิน 216,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 142 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 131 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร
ประจาปี 2560 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันเด็ก สาหรับเด็ก
และประชาชนในจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าตกแต่งสถานที่
เวทีกลาง ซุม
้ การจัดกิจกรรม ค่าเช่าเครือ
่ งเสียงเวทีกลาง วงดนตรี
บริเวณซุม
้ การแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุของรางวัล
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายแสดงนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 176 ข้อ 18 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิน
่ ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
นักเรียนแกนนา และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี งบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือท้องถิน
่ ไทยเทิดไท้
องค์ราชัน สาหรับลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผูบ
้ งั คับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั
ค่าจ้างเหมารถ ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 183 ข้อ 28 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา
ปี งบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของสถานศึกษา สาหรับ นักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
และนักเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าบารุงสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 182 ข้อ 27 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

500,000

บาท

จานวน

210,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

- 132 04. โครงการเข้าค่ายฝึ กทักษะดนตรี กีฬา นักเรียนแกนนา
และบุคลากรทางการศึกษา ครัง้ ที่ 6 ประจาปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าค่ายฝึ กทักษะดนตรี กีฬา 6 ชนิด
คือ ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง
และแบดมินตัน สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง โดยจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าปรับปรุงสนาม
ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียน ค่าอุปกรณ์ ฝึกซ้อม และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 186 ข้อ 29 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โดยการฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรู้ เพือ
่ ปลูกจิตสานึก
ให้ดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินยั เคารพกฎกติกา
ของสังคม มีภาวะเป็ นผูน
้ าทีด
่ ี มีจต
ิ อาสา เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ให้เด็กและเยาวชนห่างไกล
อบายมุขและสิง่ เสพติด สาหรับเด็กและเยาวชน ผูด
้ อ
้ ยโอกาส
นอกสถานศึกษา และในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ โดยจ่ายเป็ น ค่าทีพ
่ กั ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 187 ข้อ 30 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านเครือ
่ งบินเล็กในการแข่งขัน
ระดับภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านเครือ
่ งบินเล็ก โดยคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติตอ
่ ไป สาหรับนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และโรงเรียนในเขตพืน
้ ทีบ
่ ริการ
รวมทัง้ ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามสนใจ โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
สนามแข่งขัน ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครือ
่ งเสียง จ้างเหมา
ชุดการแสดง ในพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
รถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งรถอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจัดทาประกาศนียบัตร
ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
และเจ้าหน้าทีป
่ ระจาสนาม ค่างจ้างเหมารถ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาติดตัง้ ป้ าย และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 181 ข้อ 26 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

- 133 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

110,000

บาท

รวม

354,000

บาท

จานวน

133,000

บาท

01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
และเครือ
่ งมือต่าง ๆ ของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู านทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีช
่ ารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครือ
่ งปรับอากาศ เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี เครือ
่ งอัดสาเนา
เครือ
่ งถ่ายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
และเครือ
่ งมือต่าง ๆ ของสานักงานท้องฟ้ าจาลองและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์กลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีช
่ ารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
เครือ
่ งปรับอากาศ เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี เครือ
่ งอัดสาเนา
เครือ
่ งถ่ายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุคงทน
วัสดุสน
ิ้ เปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข
กระดาษโรเนียว กระดาษคาร์บอนสิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เป็ นต้น สาหรับใช้ในงานพิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู านทีอ
่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 67,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุคงทน
วัสดุสน
ิ้ เปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข
กระดาษโรเนียว กระดาษคาร์บอนสิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เป็ นต้น ของสานักงานท้องฟ้ าจาลองและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์กลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 134 03. ค่าจัดซื้อเก้าอีพ
้ ลาสติก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จานวน 200 ตัว ๆ ละ 280 บาท
เป็ นเงิน 56,000 บาท สาหรับใช้ในงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพานทีอ
่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คุณลักษณะ ดังนี้
1) ทาจากพลาสติกเกรด A อย่างหนา
2) ขนาดไม่ต่ากว่า กว้าง 43 x ลึก 44 x สูง 82 เซนติเมตร
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 56,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จานวน

90,000

บาท

จานวน

64,000

บาท

01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุทจี่ าเป็ นต่อการบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ปลัก
๊ ไฟฟ้ า
เทปพันสายไฟ เป็ นต้น สาหรับใช้ในงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพานทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุทจี่ าเป็ นต่อการบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ปลัก
๊ ไฟฟ้ า
เทปพันสายไฟ เป็ นต้น ของสานักงานท้องฟ้ าจาลองและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์กลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ วหน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุงานบ้านงานครัว
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทใี่ ช้
ทาความสะอาด เช่น ช้อนส้อม ถ้วยชาม แก้วน้า แปรง ไม้กวาด
และอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช้ภายในสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพานทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 54,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทใี่ ช้
ทาความสะอาด เช่น ช้อนส้อม ถ้วยชาม แก้วน้า แปรง ไม้กวาด
และอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช้ภายในสานักงานท้องฟ้ าจาลองและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 135 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จานวน

7,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

1,275,000

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครือ
่ งอืน
่ ๆ ของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู าน
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุการเกษตร
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัสดุเพาะชา และอืน
่ ๆ
ทีใ่ ช้ในบริเวณพิพธิ ภัณฑ์ภูพานทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัสดุเพาะชา และอืน
่ ๆ
ทีใ่ ช้ในบริเวณท้องฟ้ าจาลองและอุปกรณ์ วท
ิ ยาศาสตร์กลางแจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพาน
และสานักงานท้องฟ้ าจาลอง และอุปกรณ์ วท
ิ ยาศาสตร์
กลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
และหน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู าน
และสานักงานท้องฟ้ าจาลอง และอุปกรณ์ วท
ิ ยาศาสตร์
กลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
และหน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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จานวน

25,000

บาท

รวม

321,000

บาท

รวม

321,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพาน
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ของสานักงานท้องฟ้ าจาลอง
และอุปกรณ์ วท
ิ ยาศาสตร์กลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 142 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
01. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ 18,000 บาท สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพาน ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เครือ
่ ง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีตอ
่ แผ่น
3) ขนาดส่งเอกสารขัน
้ ต่า 20 แผ่น
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
สิงหาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 118 ข้อ 12 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. ค่าจัดซื้อโต๊ะจีนหน้าพลาสติก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะจีนหน้าพลาสติก (โต๊ะจีนกลม)
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 40,000 บาท
สาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านของสานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภูพาน
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาด 120 X 75 เซนติเมตร (4 ฟุต)
2) หน้าพลาสติก
ตามรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 118 ข้อ 12 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 137 ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ กล้องวงจรปิ ด
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพี
แบบมุมมองคงทีส
่ าหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
(Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1
จานวน 8 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท เป็ นเงิน 184,000 บาท
สาหรับติดตัง้ ณ สานักงานพิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู าน ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คุณลักษณะพื้นฐานต่อตัว ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สาหรับการแสดงภาพได้ทง้ ั กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือ
่ นไหวอัตโนมัติ
(Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม
่ ีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รบั มาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum) – สามารถส่งสัญญาณภาพได้
ตามมาตรฐาน H.264 เป็ นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ใน ช่องเดียวกันได้
- มีชอ
่ งสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่ วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card
- ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ตัง้ ไว้ 184,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ประจาปี พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 118 ข้อ 12
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

263,000

บาท

- 138 2) อุปกรณ์ บน
ั ทึกภาพผ่านเครือข่าย
(NVR-Network Video Recorder) จานวน 1 ชุด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ บน
ั ทึกภาพผ่านเครือข่าย
(NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 79,000 บาท สาหรับติดตัง้ ณ สานักงาน
พิพธิ ภัณฑ์ภพ
ู าน ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ ทผ
ี่ ลิตมาเพือ
่ บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือ
่ แสดงผลทีค
่ วามละเอียด
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP,
“NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็ นอย่างน้อย
- สามารถติดตัง้ หน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)
จานวนไม่น้อย 4 หน่ วย
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพทีบ
่ น
ั ทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผูผ
้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ตัง้ ไว้ 79,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ประจาปี พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 118 ข้อ 12 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน

รวม

800,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

800,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
ตามโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 13
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66) ประจาปี การศึกษา 2559
ตัง้ ไว้ 800,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 239 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
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งานโรงพยาบาล

รวม

490,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

290,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้ องกันและต่อต้านยาเสพติด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ เช่น
บรรยายให้ความรูเ้ รือ
่ งโทษ พิษภัยยาเสพติด, สนับสนุนส่งเสริม
สือ่ เผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตอ
่ ต้านยาเสพติด,
สนับสนุนส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/ เปิ ดโอกาสให้ผต
ู้ ด
ิ /ผูเ้ สพ
ผูผ
้ า่ นการบาบัดได้กลับตัวและคืนสูส
่ งั คมอย่างอบอุน
่ , จัดกิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด สนับสนุน
ส่งเสริมหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่ วยงานอืน
่ โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 259 ข้อ 27 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
02. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ
่ า้ น (อสม.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ จัดกิจกรรม
สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ
่ า้ น (อสม.) ในเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร เช่น บรรยายให้ความรู้ และเพิม
่ ทักษะทีจ่ าเป็ น
ในการปฏิบตั งิ าน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ
่ า้ น (อสม.) เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 262 ข้อ 29 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
03. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ
้ ก่ผต
ู้ ด
ิ เชื้อ/
ผูป
้ ่ วยโรคเอดส์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ จัดกิจกรรม
สาหรับผูต
้ ด
ิ เชื้อ/ผูป
้ ่ วยโรคเอดส์ และประชาชนในเขตพื้นทีจ่ งั หวัด
สกลนคร เช่น สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญหรือนิทรรศการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วข้องกับผูต
้ ด
ิ เชื้อ/ผูป
้ ่ วยเอดส์, รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามสือ
่ ต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานการแก้ไขปัญหา
เกีย่ วกับโรคเอดส์รว่ มกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจ่ายเป็ น
ค่าจัดงานวันเอดส์โลก จัดทาแผ่นพับหรือคูม
่ อ
ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน หน้า 156 ข้อ 6 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
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รวม

200,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงพยาบาลสกลนคร ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ
ในและรอบพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ ปี งบประมาณ 2560
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 278 ข้อ 9 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าป่ วยการสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ
่ า้ น (อสม.) จังหวัดสกลนคร จานวน 23,110 คน
ในอัตราคนละ 600 บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายก็ตอ
่ เมือ่ ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท. 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท. 0891.3/
ว 1474 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ตัง้ ไว้ 166,392,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 268 ข้อ 33 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

รวม 166,985,980 บาท
รวม 166,985,980 บาท
รวม 166,429,480 บาท
จานวน 166,392,000 บาท

จานวน

37,480

บาท

รวม

56,500

บาท

จานวน

22,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ ป็ นกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปก
หนังสือ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตลอดจนการจ้างเหมาอืน
่ ๆ
ทีเ่ ป็ นภารกิจในอานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
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่ จ่ายเป็ นค่าเช่าเครือ
่ งเลเซอร์ปริน
้ เตอร์ จานวน 1 เครือ
่ ง
โดยจ่ายเป็ นค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท ถ่ายพิมพ์เอกสาร
ได้ 3,000 แผ่นต่อเดือน ส่วนทีเ่ กินคิดแผ่นละ 35 สตางค์
บริการหมึกฟรี อะไหล่ฟรี ค่าบริการฟรี ยกเว้นกระดาษถ่ายเอกสาร
ตัง้ ไว้ 12,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง
หน้า 433 ข้อ 2 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

34,500

บาท

รวม

500,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ านขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเดินทางไปราชการตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการ
บริหารจัดการโรงผลิตน้าดืม
่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1) ภาชนะบรรจุแบบขวดขุน
่ วันเวย์ รายละเอียด ดังนี้
- ขวดวันเวย์ ขนาด 800 มิลลิลต
ิ ร
จานวน 20,000 ใบ ๆ ละ 1.70 บาท เป็ นเงิน 34,000 บาท
- ฝาวันเวย์
จานวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 100 บาท เป็ นเงิน 10,000 บาท
- ถุงหิว้ แพ็คขวดวันเวย์
จานวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ 80 บาท เป็ นเงิน 4,000 บาท
- ภาชนะบรรจุแบบถังเพท (ถังใสสีฟ้า ขนาด 18.9 ลิตร)
พิมพ์โลโก้ จานวน 200 ใบ ๆ ละ 200 บาท
เป็ นเงิน 40,000 บาท
2) ภาชนะบรรจุแบบ
ขวด ขนาด 600 มิลลิลต
ิ ร รายละเอียด ดังนี้
- ขวดเพท ขนาด 600 มิลลิลต
ิ ร (พร้อมฝา)
จานวน 55,000 ใบ ๆ ละ 1.90 บาท เป็ นเงิน 104,500 บาท
- ฉลากขวดเพทตรา อบจ. ฉลาก 2 สี
จานวน 55,000 ชิน
้ ๆ ละ 0.20 บาท เป็ นเงิน 11,000 บาท
- ฉลากหุม
้ ปากขวดเพท ฉลาก 1 สี
จานวน 55,000 ชิน
้ ๆ ละ 0.15 บาท เป็ นเงิน 8,250 บาท
- พลาสติกหุม
้ แพ็คโหล (600 มิลลิลต
ิ ร)
จานวน 180 กิโลกรัม ๆ ละ 90 บาท เป็ นเงิน 16,200 บาท
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ิ ร
รายละเอียด ดังนี้
- ขวดเพท ขนาด 350 มิลลิลต
ิ ร
จานวน 55,000 ใบ ๆ ละ 1.80 บาท เป็ นเงิน 99,000 บาท
- ฉลากขวดเพทตรา อบจ. ฉลาก 2 สี
จานวน 55,000 ชิน
้ ๆ ละ 0.20 บาท เป็ นเงิน 11,000 บาท
- ฉลากหุม
้ ปากขวดเพท ฉลาก 1 สี
จานวน 55,000 ชิน
้ ๆ ละ 0.15 บาท เป็ นเงิน 8,250 บาท
- พลาสติกหุม
้ แพ็คโหล (350 มิลลิลต
ิ ร)
จานวน 180 กิโลกรัม ๆ ละ 90 บาท เป็ นเงิน 16,200 บาท
4) ภาชนะบรรจุแบบถ้วย รายละเอียด ดังนี้
- ฉลากปิ ดปากถ้วยน้า (ฉลาก 2 สี)
จานวน 30 ม้วน ๆ ละ 1,200 บาท เป็ นเงิน 36,000 บาท
- หลอดดูด
จานวน 4 กล่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท
- ลังบรรจุ ขนาด 48 ถ้วย (ลังกระดาษ)
จานวน 900 ลัง ๆ ละ 20 บาท เป็ นเงิน 18,000 บาท
- ถ้วยน้า ขนาด 220 มิลลิลต
ิ ร
จานวน 40,000 ถ้วย ๆ ละ 0.90 บาท เป็ นเงิน 36,000 บาท
5) ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทถังขาวขุน
่ ขนาด 19 ลิตร
รายละเอียด ดังนี้
- ถังขาวขุน
่ เกรด A พิมพ์โลโก้ อบจ.สกลนคร
จานวน 200 ใบ ๆ ละ 120 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท
- พลาสติกหุม
้ ปากถังพิมพ์โลโก้ อบจ. สกลนคร
จานวน 20 กิโลกรัม ๆ ละ 180 บาท เป็ นเงิน 3,600 บาท
- เครือ
่ งเป่ าลมร้อน
จานวน 2 เครือ
่ ง ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท
- ค่าซื้อเกลือ
จานวน 400 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท เป็ นเงิน 8,000 บาท
ตัง้ ไว้ 500,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยใช้ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 409 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

2,394,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,394,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,394,000

บาท

จานวน

1,984,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมารถบริการรับ – ส่งนักเรียน
ตามโครงการจ้างเหมารถบริการรับ – ส่งนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จานวน 3,299 คน
คิดร้อยละ 30 เป็ นจานวนนักเรียน 992 คน ๆ ละ 10 บาท/วัน
จานวน 200 วัน (จานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
โดยแยกเป็ น
1) โรงเรียนร่มไทรวิทยา จานวน 126 คน
เป็ นเงิน 252,000 บาท
2) โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย์ จานวน 139 คน
เป็ นเงิน 278,000 บาท
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เป็ นเงิน 378,000 บาท
4) โรงเรียนเดือ่ ศรีไพรวัลย์ จานวน 106 คน
เป็ นเงิน 212,000 บาท
5) โรงเรียนภูดน
ิ แดงวิทยา จานวน 331 คน
เป็ นเงิน 662,000 บาท
6) โรงเรียนคายางพิทยาคม จานวน 101 คน
เป็ นเงิน 202,000 บาท
ตัง้ ไว้ 1,984,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 200 ข้อ 51 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ สาหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสกลนคร ทัง้ ในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษา เช่น บรรยายให้ความรู,้
จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึ กอบรมผูน
้ าเด็กและเยาวชน, สนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนวันสาคัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก
และเยาวชน โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรม ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 149 ข้อ 1 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
02. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
ของผูส
้ งู อายุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ สาหรับ
ผูส
้ งู อายุ และผูท
้ เี่ กีย่ วข้องในเขตจังหวัดสกลนคร เช่น
การฝึ กอบรมบรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพือ
่ สุขภาพ และโภชนาการทีด
่ ต
ี อ
่ ผูส
้ ูงอายุ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส
้ งู อายุ
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 150 ข้อ 2 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

จานวน

110,000

บาท

จานวน

80,000

บาท
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ิ
ของคนพิการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ
สาหรับผูพ
้ ก
ิ าร และผูด
้ แ
ู ลคนพิการในเขตจังหวัดสกลนคร
เช่น การบรรยายให้ความรู,้ การจัดกิจกรรมเพือ
่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู,้ การปฏิบตั เิ พือ
่ พัฒนาหรือต่อยอดทักษะอาชีพ,
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานอืน
่ , จัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
เกีย่ วกับคนพิการ, จัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์ซอ
่ มแซม
กายอุปกรณ์ โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 151 ข้อ 3 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
04. โครงการอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสตรี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการ สาหรับสตรี
ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสกลนคร เช่น ฝึ กอบรมทักษะอาชีพ, บรรยาย
ให้ความรู,้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
เกีย่ วกับสตรี โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 154 ข้อ 5 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

จานวน

100,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

- 145 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

รวม

3,399,000

บาท

รวม

3,399,000

บาท

รวม

3,399,000

บาท

จานวน

3,300,000

บาท

จานวน

99,000

บาท

รวม

1,340,863

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,340,863

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,340,863

บาท

จานวน

1,340,863

บาท

งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครือ
่ งจักรกล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครือ
่ งจักรกลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 289 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาโรงงานผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บ้านดอนหมู
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลงิว้ ด่อน อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ได้แก่
- งานรื้อถอนหอถังประปา
- งานซ่อมแซมหอถังประปา
รายละเอียดตามข้อกาหนดและแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน้า 73 ข้อ 3
หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
งานไฟฟ้ าถนน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค สาขาอาเภอวานรนิวาส
ตามโครงการเปลีย่ นหม้อแปลงไฟฟ้ า โรงเรียนคายางพิทยาคม
ตาบลดงเหนือ อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เพือ
่ ขยายเขตไฟฟ้ าภายในโรงเรียนให้มห
ี ม้อแปลงไฟฟ้ า
้
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟ้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
ตัง้ ไว้ 738,300 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 207 ข้อ 8 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ิ าค จังหวัดสกลนคร
ตามโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้ าและเพิม
่ ขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้ า โรงเรียนสกลทวาปี เพือ
่ ขยายเขตระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ าและเพิม
่ ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ าของโรงเรียนสกลทวาปี
ตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร
ตัง้ ไว้ 602,563 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 223 ข้อ 49 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รวม

10,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
โครงการปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดหน่ วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมการปลูกจิตสานึก
ในการรักษาความสะอาดหน่ วยงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร แก่ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทใี่ ช้ในการทาความ
สะอาด ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ชว่ ยกันรักษาความสะอาด และค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 442 ข้อ 5
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 147 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

15,640,890

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

6,906,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

6,906,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์สามดามหัศจรรย์แห่งภูพาน

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์สามดามหัศจรรย์แห่งภูพานอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถขยายเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์สามดาในเขตจังหวัดสกลนคร ได้อย่างแพร่หลาย เช่น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ ค่าใช่จา่ ยในการฝึ กอบรม ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องภายในศูนย์สามดามหัศจรรย์แห่งภูพาน
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้า 78 ข้อ 1
หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
02. โครงการศูนย์เรียนรูต
้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการ เช่น
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของเครือ
่ งจักรกล ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน้า 76 ข้อ 3
หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
03. โครงการอนุรกั ษ์ ผา้ ไหมไทย

จานวน

300,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการ
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและผูท
้ เี่ กีย่ วข้องได้รบั ความรู้
และนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม
่ รายได้ให้แก่ครอบครัว เช่น
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม การจัดนิทรรศการ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 145 ข้อ 3 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

- 148 04. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
จานวน
พระราชดาริ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการ สาหรับ
หน่ วยงานภาครัฐและประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร ทีส
่ นใจ
เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรูแ
้ ละประสบการณ์ มาใช้ใน
ชีวต
ิ ประจาวันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
การประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม การจัดนิทรรศการ
ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 144 ข้อ 2 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
05. โครงการอนุรกั ษ์ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน
และสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดสกลนคร ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมการอนุรกั ษ์ และส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในพื้นทีจ่ งั หวัด
สกลนคร ประจาปี 2560 โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทใี่ ช้ในการฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จา่ ยพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าใช้จา่ ย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาป้ าย ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน หน้า 285 ข้อ 1
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
06. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ
จานวน
แก่ราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน
ของผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย่ วข้อง
ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างจังหวัด
เช่น อาชีพการปลูกผักหวาน จังหวัดสระบุรี การทากระเป๋ ารองเท้า
ด้วยผักตบชวา จังหวัดพะเยา การทาปลาแดดเดียว จังหวัด
มหาสารคามและสุพรรณบุรี การผลิตและแปรรูปข้าวหอม
มะลิ การจัดสวนด้วยพืชผักสวนครัว 5 สี ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
เป็ นต้น เพือ
่ นาความรูม
้ าถ่ายทอดให้ประชาชนทีส
่ นใจ
เพือ
่ หารายได้ชว่ ยเหลือครอบครัว โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 444 ข้อ 7 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

900,000

บาท

200,000

บาท

300,000

บาท

- 149 07. โครงการอบรมสานสัมพันธ์ทอ
้ งทีท
่ อ
้ งถิน
่

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม ให้แก่ ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
ประธานสภาท้องถิน
่ รองประธานสภาท้องถิน
่ สมาชิกสภาท้องถิน
่
และประชาชนทีส
่ นใจในเขตจังหวัดสกลนคร โดยอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเมืองการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ
ทาให้ผบ
ู้ ริหารท้องถิน
่ มีสานสัมพันธ์ทด
ี่ ี สามารถเสนอแนวคิด
และเปลีย่ นแปลงประสบการณ์ ในการพัฒนาท้องถิน
่ ทุกด้าน
และร่วมกันดาเนินงานได้ทุกภาคส่วน โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ในการ
อบรม ค่าเช่าสถานทีค
่ า่ ทีพ
่ กั ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด-ปิ ด
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึ กอบรม
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 461 ข้อ 2 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
08. โครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิน
่ จังหวัดสกลนคร

จานวน

300,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดอบรม ให้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผูช
้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการ
หมูบ
่ า้ น หรือตัวแทนชุมชนในหมูบ
่ า้ น ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ และเจ้าหน้าทีผ
่ ท
ู้ เี่ กีย่ วข้อง โดยอบรมเพือ
่
แลกเปลีย่ นความคิดการออกแบบภาพอนาคตของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย แลกเปลีย่ นความคิดการวางรากฐานของ
ประเทศ เพือ
่ สร้าง ความเป็ นธรรมในสังคม ลดความเหลือ
่ มลา้ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็ นพลเมือง
และความทนกันได้ ในการอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่าง
โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าตกแต่งสถานทีค
่ า่ สมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึ กอบรม
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 464 ข้อ 1 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
09. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ
หน่ วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการอืน
่ ๆ โดยการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดกิจกรรมบริการประชาชน การ
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านบริการชุมชน และดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายด้านการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน
้ ได้แก่
ตัดผม สระ ซอย การนวดแผนโบราณ ให้ความรูด
้ า้ นการเสียภาษี
การบริการแบบบ้านเพือ
่ ประชาชน การรับเรือ
่ งราวร้องทุกข์
เกีย่ วกับถนนชารุด หรือบริการด้านอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นภารกิจหน้าที่
และความจาเป็ นพื้นฐานต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร
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่ งดืม
่
ค่าป้ าย ค่ารถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ น้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเครือ
่ งเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมารถตูพ
้ ร้อมน้ามัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 445 ข้อ 9 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
จานวน
เพือ
่ การปฏิรูป
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม ให้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผูช
้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการ
หมูบ
่ า้ น หรือตัวแทนชุมชนในหมูบ
่ า้ น ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ และเจ้าหน้าทีผ
่ ท
ู้ เี่ กีย่ วข้องโดยประชุมชี้แจง
เพือ
่ สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ ทัศนคติทด
ี่ ใี นการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนทุกหมูเ่ หล่า จัดทาสือ
่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การปรองดอง สมานฉันท์ และการปฏิรูปประเทศ
สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ และทัศนคติทด
ี่ ใี นการสร้างความ
ปรองดอง โดยจ่ายเป็ น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 465 ข้อ 2 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม
่ เกษตรกรเพือ
่ ส่งเสริมอาชีพ จานวน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกร
เพือ
่ ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน
้ าชุมชน ผูบ
้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เกษตรกรในพื้นทีจ่ งั หวัดสกลนคร คณะผูบ
้ ริหาร และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดอบรม
และศึกษาดูงานเพือ
่ ให้เกษตรกรมีความรูด
้ า้ นวิชาการเกีย่ วกับ
การแปรรูปพืชเศรษฐกิจทีถ
่ ูกต้องเหมาะสม และเกิดเครือข่าย
แปรรูปพืชเศรษฐกิจในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
้ และมีอาชีพ
ของตลาด ซึง่ จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิม
่ ขึน
ทีม
่ ่น
ั คงหลังจากทีไ่ ด้รบั การอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่าย
เป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมและศึกษาดูงาน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
หน้า 447 ข้อ 10 หน่ วยงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

300,000

บาท

1,106,000

บาท
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รวม

8,734,890

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,734,890

บาท

จานวน

8,734,890

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. อุดหนุนศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสกลนคร ตามโครงการบูรณาการงบประมาณ
ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัง้ ไว้ 5,000,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 275 ข้อ 6 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการฝึ กวิชาชีพ
ผูต
้ อ
้ งขังช่างก่ออิฐฉาบปูน (45 ชั่วโมง)
ตัง้ ไว้ 20,450 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 162 ข้อ 5 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. อุดหนุนเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการฝึ กวิชาชีพ
ผูต
้ อ
้ งขังช่างเชือ
่ มโลหะ (45 ชั่วโมง)
ตัง้ ไว้ 20,640 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 162 - 163 ข้อ 6 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
04. อุดหนุนเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการฝึ กวิชาชีพ
ผูต
้ อ
้ งขังช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ (45 ชั่วโมง)
ตัง้ ไว้ 11,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 163-164 ข้อ 7 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
05. อุดหนุนกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ตามโครงการฝึ กอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัง้ ไว้ 738,800 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 276 ข้อ 7 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
06. อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านกุดสะกอย ตาบลโพธิไพศาล อาเภอกุสม
ุ าลย์
จังหวัดสกลนคร ตามโครงการปรับปรุง และซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ ศาลาทอผ้าและก่อสร้างห้องสุขา โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย ตาบลโพธิไพศาล อาเภอกุสม
ุ าลย์
จังหวัดสกลนคร ปี งบประมาณ 2560
ตัง้ ไว้ 1,344,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
โดยแยกเป็ น

- 152 - งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
จานวน 1,334,000 บาท
- งบประมาณของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกุดสะกอย จานวน 10,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 158 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
07. อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อเดือนห้า ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ ศาลาทอผ้า และห้องสุขา โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านบ่อเดือนห้า ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ปี งบประมาณ 2560
ตัง้ ไว้ 1,620,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยแยกเป็ น
- งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
จานวน 1,610,000 บาท
- งบประมาณของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อเดือน
ห้า จานวน 10,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 158 – 159 ข้อ 2 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

16,675,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

13,250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

13,250,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ คัดเลือกเป็ นตัวแทนนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร เพือ
่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสนาม ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์ กีฬาทีใ่ ช้
ในการแข่งขัน ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 244 ข้อ 5 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 153 02. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่ง
จานวน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ประจาปี งบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพือ
่ คัดเลือกตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป สาหรับนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าชุดกีฬา ค่าสนับสนุนเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ค่าพาหนะ
ค่าทีพ
่ กั ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าวัสดุสานักงาน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 241 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ประจาปี งบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สาหรับนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าชุดกีฬา
ค่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 242 ข้อ 2 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
จานวน
"ภูพานราชนิเวศน์ " ครัง้ ที่ 35 ประจาปี 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์ ” สาหรับตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล
จังหวัดสกลนคร ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เยาวชน และประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยจ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยงานแถลงข่าว และพิธีเปิ ดการแข่งขัน ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดการแข่งขัน ค่าบารุงสนาม
ค่าบารุงทีพ
่ กั นักกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล
ค่าใช้จา่ ยในการรับรององคมนตรี ค่าใช้จา่ ยในพิธีปิดการแข่งขัน
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 247 ข้อ 10 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ิ ธรคัพ”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน “สิรน
ิ ธรคัพ” สาหรับตัวแทนทีมนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน ทัง้ 18 อาเภอในจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าแถลงข่าวและพิธีเปิ ด - ปิ ดการแข่งขัน ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าทีพ
่ กั นักกีฬา ค่าบารุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดการแข่งขัน
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 248 ข้อ 11 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนครคัพ ครัง้ ที่ 3 ประจาปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีส
่ านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประชาชน
ในจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเงินรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าจ้างเหมาการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
ค่าอุปกรณ์ ในการแข่งขัน ค่าป้ าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าเช่าสนาม ค่าเช่าเครือ
่ งเสียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 244 ข้อ 6 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผูส
้ ูงอายุชงิ ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกรีฑาผูส
้ ูงอายุจงั หวัดสกลนคร
เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผูส
้ ูงอายุชงิ ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั ค่าจ้างเหมารถ ค่าชุดนักกรีฑา
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ กีฬา สาหรับฝึ กซ้อม และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการเข้าร่วมแข่งขัน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 252 ข้อ 17 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
08. โครงการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
สาหรับคณะผูบ
้ ริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดสกลนคร
โดยจ่ายเป็ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้ ายโครงการ
ค่าเครือ
่ งเสียงประจาสนาม ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสนาม ค่าน้าดืม
่ น้าแข็ง ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิ ด-ปิ ด ค่าบารุงสนาม และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 255 ข้อ 21 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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- 155 09. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
ท้องถิน
่ ไทย ครัง้ ที่ 11 ประจาปี งบประมาณ 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.
อีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิน
่ ไทย สาหรับคณะผูบ
้ ริหาร
ทีป
่ รึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าชุดกีฬา ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จา่ ยในพิธี
เปิ ด – ปิ ด ค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬาสาหรับฝึ กซ้อม
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าร่วมแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 250 ข้อ 13 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านการกีฬาของนักเรียน
และเยาวชนในจังหวัดสกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต
ระดับภาค และระดับประเทศ และจัดอบรมให้ความรูด
้ า้ นกีฬา
แก่นกั เรียน เยาวชน ผูฝ
้ ึ กสอนและเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง
โดยจ่ายเป็ น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสนาม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุกีฬา
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 243 ข้อ 4 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับก่อนประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับก่อน
ประถมศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร ชนิดกีฬาทีจ่ ดั แข่งขัน
ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล กรีฑา เช่น วิง่ 30 เมตร วิง่ 50 เมตร
วิง่ ผลัด 8 x 25 เมตร วิง่ ผลัด 8 x 50 เมตร กระโดดไกล
เกมส์วงิ่ เก็บของ โยนบอลลงตะกร้า ชักคะเย่อ และเปตอง
โดยจ่ายเป็ น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิ ด - ปิ ดการแข่งขัน
ค่าจัดการแข่งขัน ค่าบารุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
และเจ้าหน้าที่ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 246 ข้อ 8 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. อุดหนุนสานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
ตามโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2559
(ปี งบประมาณ 2560)
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 273 - 274 ข้อ 4 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนสานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3
ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ประจาปี การศึกษา 2559
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 274 ข้อ 5 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. อุดหนุนสานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสกลนคร ประจาปี การศึกษา 2559
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 278 - 279 ข้อ 10 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
04. อุดหนุนสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 276 – 277 ข้อ 8 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
01. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอล "สกลนครมิลค์คพ
ั "
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 270 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 2,000,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 270 – 271 ข้อ 2 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ
วิง่ ภูพานมินิมาราธอน จังหวัดสกลนคร ครัง้ ที่ 2
ตัง้ ไว้ 425,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
หน้า 271 – 272 ข้อ 3 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่

รวม

18,214,220

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

11,200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

11,200,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

4,000,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการจัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดกิจกรรมประกวดทุงโบราณ
โคมบัวบูชาประเภทแขวน โคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์
ขบวนแห่ และโต๊ะหมูบ
่ ูชาพระ หมู่ 9 ผูร้ ว่ มงาน
โดยพุทธศาสนิกชนทัง้ 18 อาเภอ ในจังหวัดสกลนคร
โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่
ค่าจ้างเหมาจัดโต๊ะหมูบ
่ ช
ู า ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทาโคมบัว
ประเภทถือ ค่าน้าดืม
่ น้าแข็ง ค่าวัสดุสานักงานทีใ่ ช้ในกิจกรรม
ประกวดต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา
จังหวัดสกลนคร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 112 ข้อ 1 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และประกวดรา
หางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร
ประจาปี พ.ศ. 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประกวดรา
หางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ โดยจ่ายเป็ น ค่ารางวัล
การแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ
่ กั ค่าการแสดงและวงดนตรีพธิ ีเปิ ด – ปิ ด
ค่าพลุ ค่าป้ าย ค่าน้าดืม
่ ค่าสูจบ
ิ ตั ร ค่าตกแต่งรถอัญเชิญถ้วย
พระราชทาน และดอกไม้ตกแต่งปะราพิธี ค่าถ้วยรางวัล
ค่าถ่ายทอดสด ค่าจัดทาสกรุป
๊ ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเรือ
ค่าจ้างทีมพากย์เรือ จ้างเหมาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการจัดงาน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 112 ข้อ 2 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 158 03. โครงการสืบสานตานาน ประเพณี วัฒนธรรม 6 เผ่า ไทสกล
คนจีนเวียดนาม ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน โดยมีกจิ กรรมการแสดง
ประเพณี ศลิ ปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า ขบวนแห่รถเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั และขบวนแห่ของชนเผ่าต่าง ๆ
ถนนอาหารวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ
การสาธิต และอืน
่ ๆ ทีแ
่ สดงถึงเอกลักษณ์ ของชาวสกลนคร
โดยจ่ายเป็ น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียงและระบบแสงสี
บนเวที พลุเปิ ดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งผูเ้ ข้าร่วมขบวนแห่
(เผ่าไทสกล) และชุดการแสดงบนเวที ค่าตกแต่งรถเฉลิมพระเกียรติฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการจัดงาน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 113 ข้อ 3
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอ
้ น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ที่ 12 ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบรรพชาสามเณร (เยาวชนในจังหวัด
สกลนคร) โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทา
ภัตตาหารเช้าสาหรับพระภิกษุ สามเณร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดดอกไม้
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 113 ข้อ 4 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. โครงการบวชบาเพ็ญเนกขัมมะบารมี (บวชชีพราหมณ์ )
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ปี ที่ 30 ประจาปี พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบวชบาเพ็ญเนกขัมมะบารมี
(บวชชีพราหมณ์ ) โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง
ค่าจ้างเหมาทาอาหารเช้าสาหรับผูบ
้ วชเนกขัมมะ ค่าจัดสถานที่
ค่าจัดดอกไม้ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 114 ข้อ 5 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06. โครงการมหกรรมภูมป
ิ ญ
ั ญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน”
ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน โดยมีกจิ กรรมแสดง
นิทรรศการผ้าพื้นบ้าน สาธิตการทอผ้า การออกร้านจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ผา้ พื้นบ้าน การประกวดออกแบบลวดลายผ้าซิน
่
และประกวดมัดหมีบ
่ นโฮงหมี่ งานพาแลง แฟชั่นโชว์ชุดผ้า
พื้นบ้าน จากสภาวัฒนธรรม 18 อาเภอ ประกวดสาวสกลผ้าซิน
่
ลายงาม และการเสวนาวิชาการระดับชาติ "ผ้าพื้นบ้านกับอัตลักษณ์
ทางชาติพน
ั ธุ์ในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุ่มน้าโขง สาหรับเยาวชน นักเรียน
นิสต
ิ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสกลนคร
และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจ่ายเป็ น ค่าป้ าย ค่าติดตัง้ ป้ าย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง ค่าจ้างเหมาทาซุม
้
ประตูทางเข้างาน ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าจ้างเหมา
ชุดเครือ
่ งเสียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ

จานวน

300,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

400,000

บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 114 ข้อ 6 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07. โครงการงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดกิจกรรมสัปดาห์สง่ เสริม
พระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนวนขวารอบองค์
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไหว้พระ ฟังธรรม รักษาศีล เป็ นต้น
สาหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูร้ ว่ มงาน
โดยจ่ายเป็ น ค่าป้ าย ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง
ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าน้าดืม
่ /น้าแข็ง ค่าเช่าเต็นท์
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
เนื่องในสัปดาห์วน
ั อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 115 ข้อ 7 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
08. โครงการรวมน้าใจไทกะเลิง และงานกาชาดอาเภอกุดบาก
ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรวมน้าใจไทกะเลิง
และงานกาชาด สาหรับราษฎรในเขตอาเภอกุดบาก และในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร กิจกรรมในงาน เช่น การออกร้านแสดง
และจาหน่ ายสินค้าทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลผลิต
ทางการเกษตร โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาสร้างเฮือนกะเลิง
จ้างเหมาเครือ
่ งเสียงและชุดการแสดงเวทีกลาง ค่าจ้างเหมา
จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม จ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิ ด
จ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีกลาง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงาน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 115 ข้อ 8 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09. โครงการอนุรกั ษ์ สบ
ื สานประเพณี วฒ
ั นธรรมชนเผ่าผูไ้ ท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันผูไ้ ท เป็ นการสืบสาน
อนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ วิถีชีวต
ิ ของชนเผ่าผูไ้ ท
สร้างแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และเพิม
่ รายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เป็ นการกระตุน
้ เศรษฐกิจ โดยมีกจิ กรรม
จัดนิทรรศการภาพถ่ายชาติพน
ั ธุ์ผไู้ ท ภาพวาดเด็กน้อย
ออกร้านสินค้าพื้นเมือง แสดงชุดแต่งกายกลุม
่ ชาติพน
ั ธุ์ วิถีชีวต
ิ
ภูมป
ิ ญ
ั ญาผูไ้ ท อัตลักษณ์ ผไู้ ท สาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน
ของชนเผ่าผูไ้ ท แสดงวิถีชีวต
ิ ฮีต 12 ของชนเผ่าผูไ้ ท การลงข่วง
เข็นฝ้ าย เป็ นต้น โดยจ่ายเป็ น ค่าใช้จา่ ยในการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ค่าจัดนิทรรศการต่าง ๆ ค่าจัดทาหนังสือประวัตผ
ิ ไู้ ทสกลนคร
ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าถ่ายทอดสด แถลงข่าว ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ค่าวัสดุสานักงาน
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดงาน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 116 ข้อ 9 หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

500,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

- 160 งบเงินอุดหนุน

รวม

7,014,220

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,014,220

บาท

จานวน

1,817,500

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
01. อุดหนุนเทศบาลนครสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร
ตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ จังหวัด
สกลนคร ประจาปี 2560
"เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอน
วัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์"
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 120 - 121 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนเทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส
ตามโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ มหาชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (วัดเสบุญเรือง)
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 122 - 123 ข้อ 3 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดิน
ตามโครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจาปี 2560
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 125-126 ข้อ 6 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
04. อุดหนุนเทศบาลตาบลพันนา อาเภอสว่างแดนดิน
ตามโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ ข้าวจีย่ กั ษ์ อนุรกั ษ์ ปราสาทขอม
ออนซอนผ้าย้อมคราม อาเภอสว่างแดนดิน ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 129 - 130 ข้อ 9 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
05. อุดหนุนเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน
ตามโครงการสืบสานประเพณี แข่งเรือยาวพื้นบ้าน ประจาปี 2560
เทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 137 - 138 ข้อ 17 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

- 161 06. อุดหนุนเทศบาลตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร
ตามโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ มหาชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 124 - 125 ข้อ 5 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
07. อุดหนุนเทศบาลตาบลคาตากล้า อาเภอคาตากล้า
ตามโครงการประเพณี ลอยกระทง - แข่งเรือ ประจาปี
งบประมาณ 2560
ตัง้ ไว้ 197,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 128 - 129 ข้อ 8 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
08. อุดหนุนเทศบาลตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูมิ
ตามโครงการประเพณี แข่งเรือยาว ตาบลหนองลาด ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 123 - 124 ข้อ 4 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
09. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
ตามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจาปี 2559
ตัง้ ไว้ 70,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 134 ข้อ 13 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
10. อุดหนุนเทศบาลตาบลอากาศอานวย
ตามโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ เดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือ
ไฟ ไหว้พระแก้ว คูบ
่ า้ น ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 139 – 140 ข้อ 19 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ตามโครงการจัดงาน "เทศกาลลอยพระประทีป พระราชทาน
สิบสองเพ็งไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2559
(ปี งบประมาณ 2560)
ตัง้ ไว้ 900,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 133 ข้อ 12 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอสว่างแดนดิน
ตามโครงการจัดงานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ทอ
้ งถิน
่
(ฮีตสิบสอง) ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 796,720 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 131 - 132 ข้อ 10 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

จานวน

3,096,720

บาท

- 162 03. อุดหนุนสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
ตามโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม
และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 135 ข้อ 14 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
04.อุดหนุนสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
ตามโครงการธรรมสัญจรสูส
่ ถานศึกษา/วัดเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 400,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 140 - 141 ข้อ 20 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
เงินอุดหนุนเอกชน

จานวน

1,200,000

บาท

จานวน

900,000

บาท

อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ตามโครงการอนุรกั ษ์ สบ
ื สานประเพณี แห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส
ประจาปี 2016 จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 1,200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 121 – 122 ข้อ 2 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
01. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเต่างอย
ตามโครงการจัดงานประเพณี ไหลเรือไฟ อาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 138 - 139 ข้อ 18 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
02. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอวาริชภูมิ
ตามโครงการจัดงานประเพณี "วันภูไทราลึก
ประจาปี 2560" อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 132 - 133 ข้อ 11 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
03. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอกุสม
ุ าลย์
ตามโครงการจัดงานเทศกาลโส้ราลึก ครัง้ ที่ 36 ประจาปี 2560
อาเภอกุสม
ุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 400,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 127 – 128 ข้อ 7 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ

- 163 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

รวม

4,150,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,150,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,150,000

บาท

3,000,000

บาท

300,000

บาท

250,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
01. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมผลิตผล
จานวน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการ
กลุม
่ เกษตรกร และปศุสตั ว์ได้นาผลผลิตจากโครงการ
ตามพระราชดาริมาเผยแพร่ และกลุม
่ ผูผ
้ ลิตสินค้า (OTOP)
ได้นาสินค้ามาร่วมแสดง และวางจาหน่ าย เช่น
การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงาน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 144 ข้อ 1 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
02. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว
จานวน
"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี" และประกวดราหางนกยูงบนหัวเรือ
ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งเรือยาว
และประกวดราหางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัด
สกลนคร ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทาสปอร์ต ค่าจ้างเหมา
จัดงานแถลงข่าวและถ่ายทอดสด ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 117 ข้อ 11
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03. โครงการจัดงาน “อีสานไบค์วีค” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
สกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงาน
“อีสานไบค์วีค” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
การขับขีป
่ ลอดภัย “เปิ ดไฟ ใส่หมวก” และ “เมาไม่ขบั ”
การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและของดีจงั หวัดสกลนคร
เพือ
่ สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าน้าดืม
่ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าเครือ
่ ง
กาเนิดไฟฟ้ า ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างทาป้ ายเวที ค่าเช่าเวที
และเครือ
่ งเสียง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
หน้า 142 ข้อ 2 หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 164 04. โครงการจัดขบวนแห่ปราสาทผึง้ เพือ
่ ร่วมงานประเพณี
แห่ปราสาทผึง้ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2559
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดขบวนปราสาทผึง้ เข้าร่วมงานประเพณี
แห่ปราสาทผึง้ ของจังหวัดสกลนคร จานวน 3 ขบวน
โดยจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า ทาผม พร้อมชุดการแสดง
ค่าจ้างเหมาจัดริว้ ขบวนสืบสานวัฒนธรรม และวิถีชีวต
ิ แบบดัง้ เดิม
ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
ดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว หน้า 119 ข้อ 14
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน

600,000

บาท

รวม

2,270,390

บาท

รวม

1,150,390

บาท

รวม

215,890

บาท

จานวน

215,890

บาท

รวม

904,500

บาท

จานวน

870,000

บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน โดยมีคาสั่งให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์
การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ ตามทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ ป็ นกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนการจ้างเหมาอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นภารกิจ
ในอานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดสถานทีร่ บั เสด็จฯ
งานรัฐพิธี งานประเพณี ตา่ ง ๆ และงานทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย
เช่น จ้างตกแต่งสถานที จัดทาป้ าย จัดทาซุม
้ ต่าง ๆ
ตลอดจนภารกิจอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
03. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาประกันภัยยานพาหนะและเครือ
่ งจักรกล
(พ.ร.บ. + ประกันภัย)ได้แก่ ค่า พ.ร.บ.และค่าเบีย้ ประกันภัย
ยานพาหนะ และเครือ
่ งจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร จานวน 141 คัน
ตัง้ ไว้ 470,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 425 ข้อ 10 หน่ วยงานกองช่าง

- 165 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

จานวน

34,500

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

1,120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบตั งิ านขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยจ่ายเป็ น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกีย่ วข้อง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี
และขาวดา ทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย เป็ นต้น
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครือ
่ งถ่ายเอกสารระบบดิจต
ิ อล (ขาว-ดา) จานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งถ่ายเอกสารระบบดิจต
ิ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครือ
่ ง
เป็ นเงิน 100,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดความเร็วขัน
้ ต่า 20 แผ่นต่อนาที
2) เป็ นระบบมัลติฟงั ก์ช่น
ั
3) เป็ นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
เพือ
่ ใช้ปฏิบตั ภ
ิ ารกิจประจาสานักงานฝ่ ายสาธารณภัย
และสิง่ แวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
สิงหาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง หน้า 424 ข้อ 8 หน่ วยงานกองช่าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์
ขนาดใหญ่ ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
สาหรับทุกหน่ วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง

- 166 ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

1,000,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคาร
ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดาเนินการ
ตลอดจนการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ตา่ ง ๆ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 160,860,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,300,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,300,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ สงิ่ ของเครือ
่ งมือ เครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ
สาหรับใช้ในการก่อสร้าง การต่อเติม ดัดแปลง การบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมบริเวณสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
ิ
และอยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 500,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ สงิ่ ของทีใ่ ช้ในการจัดทา
ป้ ายคัตเอาต์ และใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ และตกแต่ง
ในงานรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีประเพณี ตา่ ง ๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดาเนินการ
ตัง้ ไว้ 500,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุซอ
่ มบารุงรักษาปกติถนนทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เช่น ค่าจัดซื้อหินลูกรัง หินคลุก หินฝุ่ นยางแอสฟัลต์ อีเต้อ เสือ
้ กัก
๊
สะท้อนแสง และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการซ่อมบารุงถนน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองช่าง

- 167 งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม 159,560,000 บาท
รวม 159,560,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนธาตุดม
ุ
เทศบาลนครสกลนคร - บ้านงิว้ ด่อน หมูท
่ ี่ 1 ตาบลงิว้ ด่อน
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม.0+000 - 0+500 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 351 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนธาตุดม
ุ
เทศบาลนครสกลนคร - บ้านธาตุดม
ุ เหล่าทับ หมูท
่ ี่ 15 ตาบลงิว้ ด่อน
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+650 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.650 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 351 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล
ตาบลดงมะไฟ - บ้านประชาสุขสันต์ หมูท
่ ี่ 9 ตาบลขมิน
้
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+167 - 0+845 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.678 กิโลเมตร หรือ พืน
้ ทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,390 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 351 ข้อ 3 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,996,000

บาท

จานวน

1,980,000

บาท

จานวน

1,967,000

บาท

- 168 04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาลโง๊ะ
หมูท
่ ี่ 7 ตาบลฮางโฮง - บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมูท
่ ี่ 14
ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+925 - 2+514 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.589 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,945 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 351 ข้อ 4 หน่ วยงานกองช่าง
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแฝกพัฒนา หมูท
่ ี่ 14 ตาบลห้วยยาง - บ้านดงสมบูรณ์
หมูท
่ ี่ 10 ตาบลพังขว้าง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+700 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.700 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 352 ข้อ 5 หน่ วยงานกองช่าง
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง
หมูท
่ ี่ 2 ตาบลเหล่าปอแดง - บ้านงิว้ ด่อน หมูท
่ ี่ 1 ตาบลงิว้ ด่อน
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+150 - 1+825 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.675 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร
- ขยายท่อเหลีย่ ม คสล. เดิมขนาด 3-1.80x1.80 ออกข้างละ
3.00 เมตร ทัง้ 2 ข้าง จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 352 ข้อ 7 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,633,000

บาท

จานวน

1,972,000

บาท

จานวน

2,519,000

บาท

- 169 07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันชา
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลธาตุทอง - บ้านโคกสีไค หมูท
่ ี่ 5 ตาบลแวง
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+715 - 1+255 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.540 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 352 ข้อ 8 หน่ วยงานกองช่าง
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 3035
บ้านหนองย่างชิน
้ - บ้านนาดินจี่ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 16+870 - 17+470 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 340 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านต้ายใหม่พฒ
ั นา หมูท
่ ี่ 7 ตาบลบ้านต้าย - บ้านหนองพะเนาว์
หมูท
่ ี่ 14 ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม.0+400 - 1+030 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.630 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 353 ข้อ 9 หน่ วยงานกองช่าง
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสาขวัญ
หมูท
่ ี่ 2 ตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดิน- บ้านหนองโจด หมูท
่ ี่ 5
ตาบลโคกศิลา อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 2+140 - 2+740 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

จานวน

1,995,000

บาท

จานวน

1,977,000

บาท

จานวน

1,989,000

บาท

จานวน

1,991,000

บาท

- 170 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 352 ข้อ 6 หน่ วยงานกองช่าง
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮางน้อย
หมูท
่ ี่ 15 ตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส - บ้านโพนบก หมูท
่ ี่ 7
ตาบลบ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+610 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 353 ข้อ 10 หน่ วยงานกองช่าง
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 4073
บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 4+703 - 5+485 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.782 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,692 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 340 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลนาคา - บ้านวังเยีย่ ม หมูท
่ ี่ 6 ตาบลหนองแวงใต้
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+780 - 2+400 และช่วง กม. 4+775 - 5+715
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.560 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 9,360 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 353 ข้อ 11 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,998,000

บาท

จานวน

2,525,000

บาท

จานวน

4,991,000

บาท
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หมูท
่ ี่ 10 ตาบลพอกน้อย - บ้านนาสาวนาน หมูท
่ ี่ 9 ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+140 - 1+740 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พืน
้ ทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 353 ข้อ 12 หน่ วยงานกองช่าง
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายคา
หมูท
่ ี่ 7 ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม - บ้านท่าม่วง หมูท
่ ี่ 2
ตาบลหนองลาด อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+350 - 0+960 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 354 ข้อ 13 หน่ วยงานกองช่าง
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรรณา
หมูท
่ ี่ 1 ตาบลพรรณา อาเภอพรรณานิคม - บ้านต้นผึง้ หมูท
่ ี่ 1
ตาบลต้นผึง้ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+650 - 1+370 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.720 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 355 ข้อ 19 หน่ วยงานกองช่าง
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 3039
บ้านบง - บ้านดงสาร อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 6+350 - 6+700 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.350 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

จานวน

1,974,000

บาท

จานวน

1,973,000

บาท

จานวน

1,979,000

บาท

จานวน

1,152,000

บาท
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ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 340 ข้อ 3 หน่ วยงานกองช่าง
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี
หมูท
่ ี่ 8 ตาบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคาค้อ หมูท
่ ี่ 10 ตาบลบ่อแก้ว
อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 2+882 - 3+492 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 394 ข้อ 175 หน่ วยงานกองช่าง
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย สน. 4054
บ้านสามแยกพิทกั ษ์ - บ้านหนองทุม
่ อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 20+200 - 20+777 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.577 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,462 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 340 ข้อ 4 หน่ วยงานกองช่าง
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจาปา
หมูท
่ ี่ 11 ตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูม-ิ บ้านหนองตอกแป้ น
หมูท
่ ี่ 6 ตาบลตาลโกน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+050 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
- ช่วง กม. 0+050 - 0+610 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 354 ข้อ 16 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,993,000

บาท

จานวน

1,973,000

บาท

จานวน

1,990,000

บาท
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หมูท
่ ี่ 11 ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ - บ้านหนองบัว หมูท
่ ี่ 4
ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 3+500 - 4+195 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.695 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,170 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 355 ข้อ 17 หน่ วยงานกองช่าง
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคาน้าเย็น
หมูท
่ ี่ 12 ตาบลพังโคน อาเภอพังโคน - บ้านดอนย่านาง หมูท
่ ี่ 3
ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+575 - 1+380 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.805 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,830 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 355 ข้อ 18 หน่ วยงานกองช่าง
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี
หมูท
่ ี่ 1 ตาบลนาเพียง - บ้านม่วง หมูท
่ ี่ 5 ตาบลนาโพธิ ์
อาเภอกุสม
ุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+785 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.785 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,710 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 355 ข้อ 20 หน่ วยงานกองช่าง
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ
หมูท
่ ี่ 1 ตาบลสร้างค้อ - บ้านฮ่องสิม หมูท
่ ี่ 3 ตาบลหลุบเลา
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 4+475 - 5+750 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.275 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร

จานวน

2,392,000

บาท

จานวน

2,698,000

บาท

จานวน

2,515,000

บาท

จานวน

4,025,000

บาท

- 174 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 356 ข้อ 21 หน่ วยงานกองช่าง
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
หมูท
่ ี่ 2 ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสพ
ุ รรณ - บ้านโพนปลาโหล
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+560 - 1+190 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.630 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 357 ข้อ 27 หน่ วยงานกองช่าง
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดนาขาม
หมูท
่ ี่ 8 ตาบลเจริญศิลป์ - บ้านเหล่า หมูท
่ ี่ 1 ตาบลบ้านเหล่า
อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+170 - 1+750 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.580 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 356 ข้อ 22 หน่ วยงานกองช่าง
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือม
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลบ้านโพน อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร –
บ้านโคกสูง หมูท
่ ี่ 1 ตาบลโคกสูง อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+446 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.446 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,676 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 356 ข้อ 23 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,997,000

บาท

จานวน

1,970,000

บาท

จานวน

1,435,000

บาท

- 175 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน. 4026
บ้านแพด - บ้านท่างาม อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 10+870 - 11+500 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.630 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 341 ข้อ 9 หน่ วยงานกองช่าง
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยชนะ
หมูท
่ ี่ 3 ตาบลท่าศิลา อาเภอส่องดาว - บ้านหนองหลวง หมูท
่ ี่ 1
ตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+710 - 1+375 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.665 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 358 ข้อ 29 หน่ วยงานกองช่าง
30. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อ
เหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลาห้วยอีดอ
่ น บ้านกลาง หมูท
่ ี่ 10
ตาบลกุดไห อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ไม่มท
ี างเท้า
- ก่อสร้างท่อเหลีย่ ม คสล.ขนาด 2 - 1.50 x 1.50
กว้าง 10.00 เมตร จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 402 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลนาตาล - บ้านน้าพุงสามัคคี หมูท
่ ี่ 6 ตาบลเต่างอย
อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+875 - 1+475 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

1,983,000

บาท

จานวน

1,980,000

บาท

จานวน

2,584,000

บาท

จานวน

1,981,000

บาท

- 176 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 358 ข้อ 30 หน่ วยงานกองช่าง
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน
หมูท
่ ี่ 2 ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน - แยกถนน
สายบ้านหนองหลวง - บ้านตาดโพนไผ่ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 2+000 - 2+690 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.690 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 359 ข้อ 35 หน่ วยงานกองช่าง
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหลวง
หมูท
่ ี่ 13 ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม - บ้านวังยาง หมูท
่ ี่ 1
ตาบลวังยาง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+250 - 1+860 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 354 ข้อ 14 หน่ วยงานกอง
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง
ท่อเหลีย่ ม ถนนสายบ้านพังขว้างใต้ หมูท
่ ี่ 1 ตาบลพังขว้าง –
บ้านน้อยจอมศรี หมูท
่ ี่ 4 ตาบลฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+000 - 1+180 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.180 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อเหลีย่ มขนาด 4 - 1.80 x 1.80 เมตร
กว้าง 10.00 เมตร จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 358 ข้อ 32 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,990,000

บาท

จานวน

1,965,000

บาท

จานวน

1,143,000

บาท

- 177 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา
หมูท
่ ี่ 1 ตาบลหลุบเลา - บ้านคาเพิม
่ หมูท
่ ี่ 6 ตาบลโคกภู
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 3+000 - 4+181 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.181 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,905 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 357 ข้อ 26 หน่ วยงานกองช่าง
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2092 บ้านด่านไชโย หมูท
่ ี่ 6 ตาบลมาย - บ้านนาสมบูรณ์
หมูท
่ ี่ 4 ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+075 - 0+410 และ 3+000 - 3+215
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.550 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 354 ข้อ 15 หน่ วยงานกองช่าง
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
หมายเลข 222 บ้านนาโพธิ ์ หมูท
่ ี่ 5 ตาบลคอนสวรรค์
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+050 - 0+545 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.495 กิโลเมตร หรือ พืน
้ ทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,475 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 359 ข้อ 36 หน่ วยงานกองช่าง
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน 4023
บ้านนาจาร - บ้านห้วยหลัว อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+002 - 0+522 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.520 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

จานวน

3,700,000

บาท

จานวน

1,982,000

บาท

จานวน

1,207,000

บาท

จานวน

1,464,000

บาท

- 178 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 341 ข้อ 7 หน่ วยงานกองช่าง
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบะทอง
จานวน
หมูท
่ ี่ 7 ตาบลหนองแวงใต้ - บ้านห้วยหินใน หมูท
่ ี่ 6 ตาบลหนองแวง
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+300 - 0+553 ผิวจราจร กว้าง 6 .00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ช่วง กม. 0+571 - 0+920 ผิวจราจร กว้าง 5 .00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.602 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,263 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 360 ข้อ 37 หน่ วยงานกองช่าง
40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 2009
จานวน
์ อง อาเภอเจริญศิลป์, อาเภอบ้านม่วง
บ้านดงบัง - บ้านโพธิท
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 9+482 - 10+400 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.918 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,508 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 341 ข้อ 6 หน่ วยงานกองช่าง
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยหนองบัว
จานวน
หมูท
่ ี่ 15 ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่
หมูท
่ ี่ 2 ตาบลวัฒนา อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+670 - 1+370 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.700 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 359 ข้อ 34 หน่ วยงานกองช่าง

1,871,000

บาท

3,103,000

บาท

1,968,000

บาท

- 179 42. โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย สน. 4073 บ้านคอนสวรรค์ -บ้านโนนสว่าง อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ไม่มท
ี างเท้า
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 402 ข้อ 3 หน่ วยงานกองช่าง
43. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
สน. 2013 บ้านบึงศาลา - บ้านโพนใหญ่ อาเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ไม่มท
ี างเท้า
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
- ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 3,064,035 บาท
- ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,144,965 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 402 ข้อ 4 หน่ วยงานกองช่าง
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลตาลโกน อาเภอสว่างแดนดิน - บ้านจาปา หมูท
่ ี่ 5
ตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+470 - 1+050 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.580 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 395 ข้อ 180 หน่ วยงานกองช่าง
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองเบญจ
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลนิคมน้าอูน - บ้านหนองปลิง หมูท
่ ี่ 5 ตาบลหนองปลิง
อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+634 - 1+244 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.610 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 361 ข้อ 42 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

2,322,000

บาท

จานวน

4,209,000

บาท

จานวน

1,954,000

บาท

จานวน

1,993,000

บาท

- 180 46. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
สายบ้านผาศักดิ ์ หมูท
่ ี่ 13 ตาบลคาตากล้า - บ้านกุดจาน หมูท
่ ี่ 7
ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
- ช่วง กม. 4+260 - 5+300 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.040 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 7,280 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 329 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง
47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 3051
บ้านเชียงเครือ - บ้านนาหมาโป้ อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 7+441 - 7+485 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 7+485 - 8+287 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างละ 1.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.846 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,868 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 341 ข้อ 5 หน่ วยงานกองช่าง
48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้าคา
หมูท
่ ี่ 3 ตาบลบึงทวาย อาเภอเต่างอย - บ้านนากับแก้ หมูท
่ ี่ 5
ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 2+150 - 2+750 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.600 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 358 ข้อ 31 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

5,000,000

บาท

จานวน

1,247,000

บาท

จานวน

1,958,000

บาท

- 181 49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง
หมูท
่ ี่ 3 ตาบลนาแก้ว - บ้านนาตงใหญ่ หมูท
่ ี่ 1 ตาบลนาตงวัฒนา
อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 3+150 - 3+725 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.575 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 357 ข้อ 28 หน่ วยงานกองช่าง
50. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย
หมูท
่ ี่ 4 ตาบลไฮหย่อง - แยกทางหลวงหมายเลข 3003
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 0+000 - 0+347, 1+415 - 1+700 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร
- ความยาวรวม 0.632 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,792 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 357 ข้อ 25 หน่ วยงานกองช่าง
51. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านหนองบัวแดง หมูท
่ ี่ 6 ตาบลวาใหญ่
อาเภออากาศอานวย - บ้านนาคอย หมูท
่ ี่ 13 ตาบลหนองสนม
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
ไม่มท
ี างเท้า
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 402 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
52. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
สาย บ้านทุง่ บ่อ หมูท
่ ี่ 7 ตาบลวัฒนา - บ้านรักษาดินแดน หมูท
่ ี่ 12
ตาบลส่องดาว อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
- ช่วง กม. 0+894 - 1+894 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.000 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

จานวน

1,985,000

บาท

จานวน

2,360,000

บาท

จานวน

3,722,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

- 182 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 329 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ลอ
้ ม
หมูท
่ ี่ 3 ตาบลโนนหอม – บ้านหนองมะเกลือ หมูท
่ ี่ 6 ตาบลดงชน
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ช่วง กม. 1+129 - 1+916 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.787 กิโลเมตร หรือ พื้นทีผ
่ วิ จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,722 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 356 ข้อ 24 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

2,645,000

บาท

จานวน

1,938,000

บาท

จานวน

1,999,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
01. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน. 3108 บ้านง่อน - บ้านโพนถ่อน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 1+140 - 1+870 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.730 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 5,110 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 300 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง
02. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038
(บ้านกุดจิก - บ้านดงอีดอ
่ ย) - บ้านหนองนาหาร หมูท
่ ี่ 5
ตาบลนาซอ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
- ช่วง กม. 0+000 - 0+700 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
- ช่วง กม. 0+700 - 1+010 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.010 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 6,370 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 294 ข้อ 1 หน่ วยงานกองช่าง

- 183 03. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน.2017 บ้านกลาง - บ้านวังม่วง อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
- ช่วง กม. 4+950 - 5+400 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร
- ช่วง กม. 5+400 - 5+800 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 302 ข้อ 11 หน่ วยงานกองช่าง
04. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสายบ้านดอนม่วย หมูท
่ ี่ 6 ตาบลช้างมิง่ อาเภอพรรณานิคม บ้านต้นผึง้ หมูท
่ ี่ 1 ตาบลต้นผึง้ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 0+957 - 1+817 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
- ความยาวรวม 0.860 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 294 ข้อ 2 หน่ วยงานกองช่าง
05. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน. 2006 บ้านกลาง - บ้านโพนงามโคก
อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 0+000 - 1+250 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร
- ความยาวรวม 1.250 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 300 ข้อ 4 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,983,000

บาท

จานวน

1,998,000

บาท

จานวน

4,987,000

บาท

- 184 06. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน. 2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาเหมือง
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 17+715 - 17+872 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
- ช่วง กม. 13+270 - 13+886 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
- ช่วง กม.ที่ 21+525 - 22+125 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ความยาวรวม 1.373 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 9,913 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 301 ข้อ 6 หน่ วยงานกองช่าง
07. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน. 3035 บ้านหนองย่างชิน
้ - บ้านนาดินจี่
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 4+300 - 5+500 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
- ความยาวรวม 1.200 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 303 ข้อ 18 หน่ วยงานกองช่าง
08. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านหนองม่วง หมู่ 6
ตาบลนาคา อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 1+550 - 2+330 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ช่วง กม. 2+330 - 2+660 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
- ความยาวรวม 1.100 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทางไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 295 ข้อ 5 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

4,655,000

บาท

จานวน

4,500,000

บาท

จานวน

3,500,000

บาท

- 185 09. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทบ
ั ด้วยแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
และเปลีย่ นฝารางระบายน้า ถนนสาย สน.3137 บ้านนาเวง –
บ้านนาคา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดย ปูทบั ผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต หนา 0.04 เมตร
พร้อมเปลีย่ นฝารางระบายน้าจากฝาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็ นแบบฝาเหล็ก ทัง้ สองข้างถนน ในช่วง กม. 0+000 - 0+176
- ความยาวรวม 0.176 กิโลเมตร หรือดาเนินการปูผวิ จราจร
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต พื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 1,101 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 302 ข้อ 12 หน่ วยงานกองช่าง
10. โครงการขยายผิวจราจร และซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ตก
ิ - คอนกรีต ถนนสาย สน 3063 บ้านกุดบาก –
บ้านโพนงาม อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โดย ขยายผิวจราจร และซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
- ช่วง กม. 0+500 - 0+850 ผิวจราจร กว้าง 13.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
- ความยาวรวม 0.350 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าและบ่อพัก
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 300 ข้อ 3 หน่ วยงานกองช่าง
11. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนสาย สน. 3027 บ้านวาริชภูมิ - บ้านม่วงไข่ อาเภอวาริชภูม,ิ
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลต์ตก
ิ
คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in place recycling
- ช่วง กม. 10+222 - 11+592 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
- ความยาวรวม 1.370 กิโลเมตร หรือดาเนินการซ่อมสร้าง
ในพื้นทีผ
่ วิ จราจร และไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 10,960 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 301 ข้อ 9 หน่ วยงานกองช่าง

จานวน

1,006,000

บาท

จานวน

4,982,000

บาท

จานวน

5,097,000

บาท

- 186 แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

385,250

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,250

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

90,250

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,250

บาท

รวม

26,200

บาท

รวม

26,200

บาท

จานวน

11,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตรตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เพือ
่ ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เช่น หัวเชื้อจุลน
ิ ทรีย์ น้าตาลทรายแดง มูลสัตว์ ราอ่อน แกลบดา
และวัสดุอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้า 73 ข้อ 1 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ เครือ
่ งมือ อะไหล่ และวัสดุอน
ื่ ๆ
เพือ
่ บารุงรักษาซ่อมแซมเครือ
่ งจักรกลและอุปกรณ์ อน
ื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ อะไหล่
สาหรับบารุงรักษาซ่อมแซมเครือ
่ งจักรกลผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
และวัสดุ อุปกรณ์ อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้า 73 ข้อ 2 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์การเกษตร
01. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้ า จานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้ า สูบน้าได้
450 ลิตร/นาที จานวน 1 เครือ
่ ง เป็ นเงิน 11,000 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) เป็ นเครือ
่ งสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ า
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3) สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก
่ าหนด
4) ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณ์ ประกอบของเครือ
่ งสูบน้า และของมอเตอร์ไฟฟ้ า
ต้องมีครบชุดพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ สานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
สิงหาคม 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้า 74 ข้อ 4 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

- 187 จานวน

15,200

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

268,800

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

268,800

บาท

จานวน

268,800

บาท

รวม

1,000,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,000,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

02. ค่าจัดซื้อเครือ
่ งสูบน้าแบบมอเตอร์จมใต้น้า จานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสูบน้าแบบมอเตอร์จมใต้น้า
(ซัมเมอร์ส) จานวน 1 เครือ
่ ง เป็ นเงิน 15,200 บาท
มีคณ
ุ ลักษณะต่อเครือ
่ ง ดังนี้
1) มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า
2) ใช้กบั ไฟฟ้ า ขนาด 220 V.AC
3) ขนาดท่อส่งน้าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
4) สูบน้าได้ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 83 ลิตร/นาที
5) โครงสร้างทาจากสแตนเลส ทนการกัดกร่อนจากน้ากระด้าง
และน้ากร่อย
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน้า 74 ข้อ 4 หน่ วยงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอุทยานแห่งชาติภพ
ู าน จังหวัดสกลนคร
ตามโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างป่ า ในพื้นทีอ
่ ท
ุ ยานแห่งชาติ
ภูพานและจัดทารัว้ ไฟฟ้ ากัน
้ ช้างป่ า จังหวัดสกลนคร
ตัง้ ไว้ 268,800 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน
หน้า 283 - 284 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
งานอนุรกั ษ์ แหล่งน้าและป่ าไม้

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการจัดหากล้าไม้เพือ
่ ปลูกถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัตค
ิ รบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประจาปี 2560
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดหากล้าไม้เพือ
่ ปลูก
ถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห
่ วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตค
ิ รบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 และเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
2559 ประจาปี 2560 โดยจ่ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ทใี่ ช้ในการฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จา่ ยในการบริหารโครงการและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน หน้า 281 ข้อ 1 หน่ วยงาน
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 188 แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

34,870,760

บาท

รวม

34,870,760

บาท

รวม

34,870,760

บาท

จานวน

2,600,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

19,993,436

บาท

จานวน

5,806,228

บาท

เพือ
่ จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมค่าเบีย้ ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนครกาหนด ตามหนังสือสานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพือ
่ จ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ชนบท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
สารองจ่าย
เพือ
่ จ่ายในกรณี ฉุกเฉินเกีย่ วกับสาธารณภัย หรือจาเป็ นเพือ
่ บาบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน หรือเหตุการณ์ ทไี่ ม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ และในกรณี ทจี่ งั หวัดสกลนคร หรือหน่ วยงานอืน
่ ร้องขอ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ต
ี ามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง หน้า 408 ข้อ 1 หน่ วยงานกองแผนและงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง ร้อยละ 10
(หักค่าตอบแทน ร้อยละ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สมทบ
ร้อยละ 5) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ จัดสรรให้
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ร้อยละ 5 สาหรับ
ตาแหน่ ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ในสถานศึกษาพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ ตาแหน่ งทีส
่ ว่ นกลาง
จัดสรรอัตราให้ ตาแหน่ งทดแทนลูกจ้างประจา (ภารโรง)
ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นโรงเรียนทีไ่ ด้ยุบเลิกตาแหน่ งเพราะเหตุลาออก
เกษี ยณ ตาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ ไว้ 97,090 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผูด
้ อ
้ ยโอกาส ได้แก่ เด็กกาพร้า เด็กยากจนและคนพิการ
ในท้องถิน
่ ต้องเป็ นการศึกษา ในหลักสูตรทีส
่ งู กว่าการศึกษา
ขัน
้ พื้นฐาน (ซึง่ รัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย)
หรือเทียบเท่าแต่ตอ
้ งไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365
ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เพือ
่ เป็ นทุนการศึกษา
ตัง้ ไว้ 4,500,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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่ จ่ายเป็ นค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เกีย่ วกับค่าบารุงสมาคม
พ.ศ. 2555 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจ่ายค่าบารุงสมาคม
เป็ นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
ในปี งบประมาณทีผ
่ า่ นมา
ตัง้ ไว้ 405,930 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หน่ วยงานสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการครู (กบข.) ซึง่ เป็ นสมาชิกเงินกองทุนบาเหน็ จบานาญ
ข้าราชการ ครูถา่ ยโอนร้อยละ 8 (หักจากเงินเดือนครูรอ้ ยละ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สมทบร้อยละ 5 ) โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
่ จัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ร้อยละ 5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ ไว้ 788,556 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ของลูกจ้างประจา (กสจ.) ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึง่ เป็ นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
สมทบกองทุนร้อยละ 6 ( หักจากค่าจ้างร้อยละ 3 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ร้อยละ 3) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
จัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ร้อยละ 3
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0809.4/
ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ตัง้ ไว้ 14,652 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินช่วยพิเศษ
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ จานวน 3 เท่าของเงินเดือน
ในกรณี ทข
ี่ า้ ราชการส่วนท้องถิน
่ ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ผูร้ บั
บานาญ และลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2554
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติ
ทัง้ เดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตายของพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสกลนคร กาหนด
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง

จานวน

300,000

บาท
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่ (กบท.)

จานวน

3,900,000

บาท

จานวน

364,480

บาท

จานวน

1,743,000

บาท

จานวน

23,616

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ ตามพระราชบัญญัตบ
ิ าเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2546
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้
หรือเงินอุดหนุน
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บานาญ (ชคบ.)
01. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บานาญ (ช.ค.บ.)
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ผูท
้ ไี่ ด้รบั หรือมีสท
ิ ธิได้รบ
ั บานาญ
ทีม
่ ใิ ช่ตาแหน่ งครู
ตัง้ ไว้ 356,500 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
02. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ บ
ั บานาญ (ช.ค.บ.)
ของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ตาแหน่ งครู (บานาญ)
ประเภทเงินบานาญพิเศษ
ตัง้ ไว้ 7,980 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจาทีเ่ กษี ยณอายุราชการ
เสียชีวต
ิ ลาออกจากราชการ หรือมีสท
ิ ธิได้รบั บาเหน็จ
ลูกจ้างประจา ได้แก่ บาเหน็ จปกติ บาเหน็ จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ
และบาเหน็จพิเศษรายเดือน ถือปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม
่ เติม
และทีม
่ ก
ี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานกองคลัง
เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของศึกษานิเทศก์
ซึง่ เป็ นสมาชิกเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน่ วยงานสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาชนบท
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับจริง
หมวดรายได้
รวมรายรับ

2557

2558

2559

84,749.21

56,767.83

25,181.83

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจ่าย
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
2557

2558

2559

82,387.41

50,214.36

23,427.78

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΤΖϏμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμνυϒσϔε
υϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυνυϒνϔ

140,000

ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

1,743,000

ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

5,806,228

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

2,600,000

ϟΩϖλΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔί
ΤΖϔυϔάΣϔυ ΣμΤ

23,616

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

3,900,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧ
νυϘΣϋϔλϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

19,993,436
364,480
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ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμ
μϬϔλϔί άΦμ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

300,000

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμνυϒσϔε
υϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυνυϒνϔ

140,000

ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

1,743,000

ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ

ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

300,000

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ

5,806,228

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ

2,600,000

ϟΩϖλΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔί
ΤΖϔυϔάΣϔυ ΣμΤ

23,616

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

3,900,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

19,993,436
364,480

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧ
νυϘΣϋϔλϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

390,000

390,000

8,664,480

8,664,480

966,240

966,240

1,765,800

1,765,800

390,000

390,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,891,530

57,226,950

59,118,480

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

5,478,000

1,614,600

7,092,600

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ

242,100

5,751,720

5,993,820

61,559,450

63,076,860

124,636,310

7,788,000

134,400

7,922,400

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ
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ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμ
μϬϔλϔί άΦμ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

υωσ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

166,392,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

215,890

37,480

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ

870,000

2,006,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ
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υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

400,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
ωϓλϟζϦΣϠύΕΩάϔηϖ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζ
νυϒΣωζΣϖΪΣυυσηΕϔΩ
ϥϟλϙϧϏΩϢλϟιϊΣϔχ
ωϖόϔΤμϛάϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ


500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ
1,819,070

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

2,910,860

4,729,930

1,501,200

1,501,200

600,000

600,000

50,000

50,000

2,130,000

168,572,000

2,000,000

2,000,000

57,700

188,930

500,000

24,152,500

2,006,000

29,034,500

100,000

4,670,000

4,770,000

234,500

496,500

731,000

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

50,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ
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υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
ωϓλϟζϦΣϠύΕΩάϔηϖ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζ
νυϒΣωζΣϖΪΣυυσηΕϔΩ
ϥϟλϙϧϏΩϢλϟιϊΣϔχ
ωϖόϔΤμϛάϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ


400,000

500,000

500,000

500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒόλϓμόλϚλΣϔυΪϓζ
ΩϔλσύΣυυσξχϖηξχ
ηϔσϡΦυΩΣϔυϏϓλϟλϙϧϏΩ
σϔΪϔΣπυϒυϔάζϬϔυϖ
ϠχϒξχϖηςϓεγΙάϚσάλ
(OTOP) νυϒΪϬϔνϗ


ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

110,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσ
νΖϏΩΣϓλϠχϒηΕϏηΖϔλτϔ
ϟόπηϖζ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
άζϢάΖΦΕϔϟόϗτύϔτύυϙϏ
ΦΕϔόϖλϣύσιζϠιλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
άϚσλϚσχϛΣϟόϙϏιΖϏΩθϖϧλ
ϣιτϟιϖζϣιΖϏΩΦΙυϔάϓλ
λϓΣϟυϗτλϠΣλλϬϔϠχϒ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

120,000
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ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧυϏμΦϓζϟχϙϏΣςϔΦ
ηϒωϓλϏϏΣϟΫϗτΩϟύλϙϏ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

500,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΤϏΩϟζϦΣϠχϒ
ϟτϔωάλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπΣϔυϟχϗϨτΩόϓηωΙόϔσ
ζϬϔσύϓϊΪυυτΙϠύΕΩςϛ
πϔλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒόλϓμόλϚλΣϔυΪϓζ
ΩϔλσύΣυυσξχϖηξχ
ηϔσϡΦυΩΣϔυϏϓλϟλϙϧϏΩ
σϔΪϔΣπυϒυϔάζϬϔυϖ
ϠχϒξχϖηςϓεγΙάϚσάλ
(OTOP) νυϒΪϬϔνϗ


ΦΕϔϢάΖόϏτ

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπΣϔυϟχϗϨτΩόϓηωΙόϔσ
ζϬϔσύϓϊΪυυτΙϠύΕΩςϛ
πϔλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΤϏΩϟζϦΣϠχϒ
ϟτϔωάλ

110,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσ
νΖϏΩΣϓλϠχϒηΕϏηΖϔλτϔ
ϟόπηϖζ

120,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧυϏμΦϓζϟχϙϏΣςϔΦ
ηϒωϓλϏϏΣϟΫϗτΩϟύλϙϏ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

500,000
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ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
άζϢάΖΦΕϔϟόϗτύϔτύυϙϏ
ΦΕϔόϖλϣύσιζϠιλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
άϚσλϚσχϛΣϟόϙϏιΖϏΩθϖϧλ
ϣιτϟιϖζϣιΖϏΩΦΙυϔάϓλ
λϓΣϟυϗτλϠΣλλϬϔϠχϒ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

10,000

210,000

10,000

210,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
τϔωάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλόσϟζϦΪπυϒϟιπ
υϓηλυϔάόϚζϔϑότϔσ
μυσυϔάΣϚσϔυϗ´Ϡχϒ
νυϒΣωζυϬϔύϔΩλΣτϛΩ
μλύϓωϟυϙϏνυϒΣωζ
ΣϏΩϟάϗτυΙϟυϙϏΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗπϊ


ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

4,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠξλπϓδλϔΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
τϔωάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλόσϟζϦΪπυϒϟιπ
υϓηλυϔάόϚζϔϑότϔσ
μυσυϔάΣϚσϔυϗϠχϒ
νυϒΣωζυϬϔύϔΩλΣτϛΩ
μλύϓωϟυϙϏνυϒΣωζ
ΣϏΩϟάϗτυΙϟυϙϏΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗπϊ

ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙ
ϟυϗτλυϛΖηϔσύχϓΣνυϓάίϔ
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ
ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλΦΕϔϢάΖΪΕϔτΣϔυ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔ
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02ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυΪϓζϟΣϦμ
ςϔϋϗμϬϔυϚΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

300,000

500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
τϔωάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλόσϟζϦΪπυϒϟιπ
υϓηλυϔάόϚζϔϑότϔσ
μυσυϔάΣϚσϔυϗ´Ϡχϒ
νυϒΣωζυϬϔύϔΩλΣτϛΩ
μλύϓωϟυϙϏνυϒΣωζ
ΣϏΩϟάϗτυΙϟυϙϏΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗπϊ


ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

4,000,000

100,000

100,000

02ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυΪϓζϟΣϦμ
ςϔϋϗμϬϔυϚΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

50,000

50,000
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ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠξλπϓδλϔΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
τϔωάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλόσϟζϦΪπυϒϟιπ
υϓηλυϔάόϚζϔϑότϔσ
μυσυϔάΣϚσϔυϗϠχϒ
νυϒΣωζυϬϔύϔΩλΣτϛΩ
μλύϓωϟυϙϏνυϒΣωζ
ΣϏΩϟάϗτυΙϟυϙϏΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗπϊ


300,000

ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙ
ϟυϗτλυϛΖηϔσύχϓΣνυϓάίϔ
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ

500,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλΦΕϔϢάΖΪΕϔτΣϔυ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔ

32,506,587

32,506,587

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσπϓδλϔ
ΦϚεςϔπάϗωϖηΤϏΩξϛΖόϛΩ
ϏϔτϚ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

80,000

02ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσ
ΤϏΩϏϔόϔόσϓΦυ
όϔκϔυεόϚΤ
νυϒΪϬϔύσϛΕμΖϔλ Ϗόσ

120,000

ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖ
ϠχϒπωΩσϔχϔ
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
πϓδλϔΦϚεκυυσ
ΪυϖτκυυσΤϏΩόθϔλ
ϊϘΣϋϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧυϏμάϖΩάλϒϟχϖϊ
υϒζϓμνυϒϟιϊνυϒΪϬϔνϗ
Ωμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
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ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΦλϟΣΕΩϢλϡυΩϟυϗτλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΣϔυϊϘΣϋϔ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ³
ϏϗόϔλϣμΦΙωϗΦ´ΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
πϊ

250,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

80,000

02ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσ
ΤϏΩϏϔόϔόσϓΦυ
όϔκϔυεόϚΤ
νυϒΪϬϔύσϛΕμΖϔλ Ϗόσ

120,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
πϓδλϔΦϚεκυυσ
ΪυϖτκυυσΤϏΩόθϔλ
ϊϘΣϋϔνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

10,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧυϏμάϖΩάλϒϟχϖϊ
υϒζϓμνυϒϟιϊνυϒΪϬϔνϗ
Ωμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΦλϟΣΕΩϢλϡυΩϟυϗτλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΣϔυϊϘΣϋϔ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ³
ϏϗόϔλϣμΦΙωϗΦ´ΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε
πϊ

10,000

300,000
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ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσπϓδλϔ
ΦϚεςϔπάϗωϖηΤϏΩξϛΖόϛΩ
ϏϔτϚ

ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖ
ϠχϒπωΩσϔχϔ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

200,000

200,000

200,000

250,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσ
όϓσσλϔιϔΩωϖάϔΣϔυ
νυϒάϔΦσιΖϏΩθϖϧλϟπϙϧϏ
ΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕξϛΖηϖζϟάϙϨϏξϛΖ
νΕωτϡυΦϟϏζόΙ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσπϓδλϔ
ΦϚεςϔπάϗωϖηΤϏΩΦλ
πϖΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ηϬϔλϔλνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσϟξΕϔϣι
όΣχΦλΪϗλϟωϗτζλϔσ
νυϒΪϬϔνϗ

100,000

300,000

300,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ζϬϔϟλϖλΣϔυόϏμϠΤΕΩΤϓλ
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
οϘΣιϓΣϋϒζληυϗΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϠΣλλϬϔϠχϒ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ΦυϓϨΩιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ρϚημϏχάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλςϛπϔλυϔά
λϖϟωϊλΙΦυϓϨΩιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗ

4,000,000
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ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ξΖϔϣύσϣιτ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσ
όϓσσλϔιϔΩωϖάϔΣϔυ
νυϒάϔΦσιΖϏΩθϖϧλϟπϙϧϏ
ΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

300,000

υωσ

300,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕξϛΖηϖζϟάϙϨϏξϛΖ
νΕωτϡυΦϟϏζόΙ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμ
όλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσπϓδλϔ
ΦϚεςϔπάϗωϖηΤϏΩΦλ
πϖΣϔυ

100,000

ϡΦυΩΣϔυόϙμόϔλ
ηϬϔλϔλνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσϟξΕϔϣι
όΣχΦλΪϗλϟωϗτζλϔσ
νυϒΪϬϔνϗ

300,000

ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ξΖϔϣύσϣιτ

300,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
ζϬϔϟλϖλΣϔυόϏμϠΤΕΩΤϓλ
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
οϘΣιϓΣϋϒζληυϗΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϠΣλλϬϔϠχϒ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ΦυϓϨΩιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ρϚημϏχάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλςϛπϔλυϔά
λϖϟωϊλΙΦυϓϨΩιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗ

5,000

200,000

5,000

200,000

4,000,000
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ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΤμωλ
ϠύΕνυϔόϔιξϘϨΩϟπϙϧϏυΕωσ
ΩϔλνυϒϟπεϗϠύΕ
νυϔόϔιξϘϨΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ


ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

600,000

ϡΦυΩΣϔυϟάϖζάϛ
ϟΣϗτυηϖϡυΩϟυϗτλζϗσϗ
ΦϚεςϔπνυϒΪϬϔνϗ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσ
ϠχϒνυϒϟσϖλξχϠξλ
πϓδλϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

150,000

-207-

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϡΦυΩΣϔυμυυπάϔ
ϏϚνόσμιπυϒςϖΣϋϚ
όϔσϟευϠχϒμωάϊϗχΪϔ
υϖεϗςϔΦφζϛυΖϏλϟΫχϖσ
πυϒϟΣϗτυηϖόσϟζϦΪπυϒ
ϟιπυϓηλυϔάόϚζϔϑ
ότϔσμυσυϔάΣϚσϔυϗνϗ
ιϗϧνυϒΪϬϔνϗ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒόλϓμόλϚλϡΦυΩΣϔυ
ϏϓλϟλϙϧϏΩσϔΪϔΣπυϒ
υϔάζϬϔυϖ

900,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όλϓμόλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΤϏΩόηυϗ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ρϚημϏχάϖΩθΖωτπυϒ
υϔάιϔλ³όϖυϖλκυΦϓπ´
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ιϓΣϋϒιϔΩωϖάϔΣϔυ
ϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗ

120,000

4,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΤμωλ
ϠύΕνυϔόϔιξϘϨΩϟπϙϧϏυΕωσ
ΩϔλνυϒϟπεϗϠύΕ
νυϔόϔιξϘϨΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ

ϡΦυΩΣϔυϟάϖζάϛ
ϟΣϗτυηϖϡυΩϟυϗτλζϗσϗ
ΦϚεςϔπνυϒΪϬϔνϗ


600,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσ
ϠχϒνυϒϟσϖλξχϠξλ
πϓδλϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

200,000

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυμυυπάϔ
ϏϚνόσμιπυϒςϖΣϋϚ
όϔσϟευϠχϒμωάϊϗχΪϔ
υϖεϗςϔΦφζϛυΖϏλϟΫχϖσ
πυϒϟΣϗτυηϖόσϟζϦΪπυϒ
ϟιπυϓηλυϔάόϚζϔϑ
ότϔσμυσυϔάΣϚσϔυϗνϗ
ιϗϧνυϒΪϬϔνϗ

150,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒόλϓμόλϚλϡΦυΩΣϔυ
ϏϓλϟλϙϧϏΩσϔΪϔΣπυϒ
υϔάζϬϔυϖ

900,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όλϓμόλϚλϠχϒόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΤϏΩόηυϗ

120,000
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υωσ

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ρϚημϏχάϖΩθΖωτπυϒ
υϔάιϔλ³όϖυϖλκυΦϓπ´
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ιϓΣϋϒιϔΩωϖάϔΣϔυ
ϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗ

4,000,000

200,000

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔΤΖϏ
μϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτ
ΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗϠχϒΩμ
νυϒσϔευϔτΪΕϔτϟπϖϧσ
ϟηϖσΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυμωά
μϬϔϟπϦίϟλΣΤϓσσϒμϔυσϗ
μωάάϗπυϔύσεΙ 
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖπυϒ
μϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓωςϛσϖπχϏζϚχτϟζάνϗιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗπϊ


ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ξϛΖμυϖύϔυύυϙϏόϓσσλϔξϛΖ
μυϖύϔυΤΖϔυϔάΣϔυ
ϠχϒχϛΣΪΖϔΩ ϣσΕσϗΣϔυζϛ
Ωϔλ νυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
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100,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσΦΕϔτ
πϓδλϔϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλνυϒΪϬϔνϗ
Ωμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
05ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ϠχϒόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζΣϔυ
ιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖ
Ϡχϒ
όϖϧΩϠωζχΖϏσϠμμ
μϛυεϔΣϔυυΕωσΣϓμόΕωλ
υϔάΣϔυϠχϒϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϢλπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ
2560

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔΤΖϏ
μϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτ
ΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗϠχϒΩμ
νυϒσϔευϔτΪΕϔτϟπϖϧσ
ϟηϖσΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

150,170

ϡΦυΩΣϔυμωά
μϬϔϟπϦίϟλΣΤϓσσϒμϔυσϗ
μωάάϗπυϔύσεΙ 
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖπυϒ
μϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓωςϛσϖπχϏζϚχτϟζάνϗιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗπϊ


ΦΕϔϢάΖόϏτ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ξϛΖμυϖύϔυύυϙϏόϓσσλϔξϛΖ
μυϖύϔυΤΖϔυϔάΣϔυ
ϠχϒχϛΣΪΖϔΩ ϣσΕσϗΣϔυζϛ
Ωϔλ νυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσΦΕϔτ
πϓδλϔϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλνυϒΪϬϔνϗ
Ωμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
05ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ϠχϒόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζΣϔυ
ιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖ
Ϡχϒ
όϖϧΩϠωζχΖϏσϠμμ
μϛυεϔΣϔυυΕωσΣϓμόΕωλ
υϔάΣϔυϠχϒϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϢλπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ
2560

150,170

300,000

300,000
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υωσ

100,000

100,000

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔρϚημϏχηΖϔλτϔϟόπ
ηϖζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυΦϓπ
ΦυϓϨΩιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

300,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΩϔλσύΣυυσΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμςϔΦηϒωϓλϏϏΣ
ϟΫϗτΩϟύλϙϏνυϒΪϬϔνϗ


ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυσύΣυυσ
ςϛσϖνϓίίϔπϙϨλμΖϔλ³σϛλ
σϓΩϏϗόϔλ´νυϒΪϬϔνϗ
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ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϏϓΪΫυϖτςϔπζΖϔλϟΦυϙϧϏΩ
μϖλϟχϦΣϢλΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
υϒζϓμςϔΦυϒζϓμ
νυϒϟιϊϠχϒλϔλϔάϔηϖ
400,000

06ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔιϓϊλϊϘΣϋϔζϛ
ΩϔλΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ιϓϨΩϢλϠχϒηΕϔΩνυϒϟιϊ
06ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϠχϒϊϘΣϋϔζϛ
ΩϔλζΖϔλΣϔυόΕΩϟόυϖσ
Ϗϔάϗπ
ϠΣΕυϔϋΰυηϔσύχϓΣ
νυϓάίϔϟϊυϋβΣϖΪπϏ
ϟπϗτΩνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
πϊ2560

300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔρϚημϏχηΖϔλτϔϟόπ
ηϖζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυΦϓπ
ΦυϓϨΩιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΩϔλσύΣυυσΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμςϔΦηϒωϓλϏϏΣ
ϟΫϗτΩϟύλϙϏνυϒΪϬϔνϗ


ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϏϓΪΫυϖτςϔπζΖϔλϟΦυϙϧϏΩ
μϖλϟχϦΣϢλΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
υϒζϓμςϔΦυϒζϓμ
νυϒϟιϊϠχϒλϔλϔάϔηϖ

300,000

600,000

600,000

1,500,000

1,500,000

06ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϠχϒϊϘΣϋϔζϛ
ΩϔλζΖϔλΣϔυόΕΩϟόυϖσ
Ϗϔάϗπ
ϠΣΕυϔϋΰυηϔσύχϓΣ
νυϓάίϔϟϊυϋβΣϖΪπϏ
ϟπϗτΩνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
πϊ2560

400,000

500,000

500,000

300,000
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ϡΦυΩΣϔυσύΣυυσ
ςϛσϖνϓίίϔπϙϨλμΖϔλ³σϛλ
σϓΩϏϗόϔλ´νυϒΪϬϔνϗ

06ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔιϓϊλϊϘΣϋϔζϛ
ΩϔλΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ιϓϨΩϢλϠχϒηΕϔΩνυϒϟιϊ

υωσ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσ
ϠΤΕΩΤϓλΣυϗγϔξϛΖόϛΩϏϔτϚ
άϖΩάλϒϟχϖϊϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗ

250,000

ϡΦυΩΣϔυΩϔλ
όϓνζϔύΙόΕΩϟόυϖσπυϒ
πϚικϊϔόλϔϟλϙϧϏΩϢλ
ϟιϊΣϔχωϓλ
ϏϔόϔώύμϛάϔϠχϒϟΤΖϔ
πυυϋϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ


500,000

07ϡΦυΩΣϔυνχϛΣ
ΪϖηόϬϔλϘΣΤϏΩνυϒάϔάλ
ϢλΣϔυϟιϖζιϛλόθϔμϓλ
ϠχϒΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖπυϒ
μϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓω
ϠχϒόσϟζϦΪπυϒλϔΩ
ϟΪΖϔϑπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϠχϒπυϒ
μυσωΩϊϔλϚωΩϊΙ
ιϚΣπυϒϏΩΦΙ
ϡΦυΩΣϔυσύΣυυσ
ΣϔυΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩ
θϖϧλνυϒΪϬϔνϗ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϔλόϓσπϓλκΙιΖϏΩιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυυωσ
λϬϨϔϢΪϣιΣϒϟχϖΩϠχϒ
ΩϔλΣϔάϔζϏϬϔϟςϏΣϚζ
μϔΣνυϒΪϬϔνϗ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
ΦεϖηϊϔόηυΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμσϓκτσ
ϊϘΣϋϔηϏληΖλνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
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ϠξλΩϔλ

500,000

250,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσ
ϠΤΕΩΤϓλΣυϗγϔξϛΖόϛΩϏϔτϚ
άϖΩάλϒϟχϖϊϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτΦυϓϨΩιϗϧ
νυϒΪϬϔνϗ

250,000

ϡΦυΩΣϔυΩϔλ
όϓνζϔύΙόΕΩϟόυϖσπυϒ
πϚικϊϔόλϔϟλϙϧϏΩϢλ
ϟιϊΣϔχωϓλ
ϏϔόϔώύμϛάϔϠχϒϟΤΖϔ
πυυϋϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗ


500,000

07ϡΦυΩΣϔυνχϛΣ
ΪϖηόϬϔλϘΣΤϏΩνυϒάϔάλ
ϢλΣϔυϟιϖζιϛλόθϔμϓλ
ϠχϒΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖπυϒ
μϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓω
ϠχϒόσϟζϦΪπυϒλϔΩ
ϟΪΖϔϑπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϠχϒπυϒ
μυσωΩϊϔλϚωΩϊΙ
ιϚΣπυϒϏΩΦΙ
ϡΦυΩΣϔυσύΣυυσ
ΣϔυΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιΖϏΩ
θϖϧλνυϒΪϬϔνϗ

1,000,000

1,000,000
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ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλ

300,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϔλόϓσπϓλκΙιΖϏΩιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυυωσ
λϬϨϔϢΪϣιΣϒϟχϖΩϠχϒ
ΩϔλΣϔάϔζϏϬϔϟςϏΣϚζ
μϔΣνυϒΪϬϔνϗ

250,000

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
ΦεϖηϊϔόηυΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμσϓκτσ
ϊϘΣϋϔηϏληΖλνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

300,000

300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΪϓΣυτϔλιϔΩ
ϟυϗτμηΖϔλτϔϟόπηϖζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

400,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλιΖϏΩ
θϖϧλϣιτνυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όυΖϔΩΦωϔσνυϏΩζϏΩ
ϢλιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

600,000

-215-

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϏμΪ
ϏϗόϔλόϓσπϓλκΙόυΖϔΩ
όυυΦΙιΖϏΩθϖϧλϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε

300,000

09ϡΦυΩΣϔυΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϢλΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩύυϙϏ
ϟχϙϏΣηϓϨΩϠιληϬϔϠύλΕΩιϗϧ
ωΕϔΩ
ΤϏΩόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυϠχϒ
λϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ΦεϖηϊϔόηυΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏλνχϔτ
νϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όϓίΪυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔεπϊ

2,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΪϓΣυτϔλιϔΩ
ϟυϗτμηΖϔλτϔϟόπηϖζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

400,000

ϡΦυΩΣϔυωϓλιΖϏΩ
θϖϧλϣιτνυϒΪϬϔνϗ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,000,000

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όυΖϔΩΦωϔσνυϏΩζϏΩ
ϢλιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

300,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϏμΪ
ϏϗόϔλόϓσπϓλκΙόυΖϔΩ
όυυΦΙιΖϏΩθϖϧλϣιτΦυϓϨΩ
ιϗϧνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε

600,000

-216-

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

09ϡΦυΩΣϔυΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϢλΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩύυϙϏ
ϟχϙϏΣηϓϨΩϠιληϬϔϠύλΕΩιϗϧ
ωΕϔΩ
ΤϏΩόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυϠχϒ
λϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ΦεϖηϊϔόηυΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏλνχϔτ
νϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όϓίΪυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔεπϊ

500,000

200,000

500,000

200,000

2,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
όϙμόϔλνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσάλϟξΕϔξϛΖϣι

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

5,000,000

10ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσόϓσσλϔ
όσϔάϖΣόςϔϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

-217-

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

10ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
πϓδλϔιϓΣϋϒΦϖζ
ωϖϟΦυϔϒύΙϠχϒόυΖϔΩ
ϟόυϖσνυϒόμΣϔυεΙΣχϚΕσ
όϔυϒΣϔυϟυϗτλυϛΖωϖιτϔ
ϊϔόηυΙϠχϒ
ΦεϖηϊϔόηυΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
άϓϨλσϓκτσϊϘΣϋϔηϏλ
νχϔτϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ2560
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙ
ϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσ
νυϏΩζϏΩόσϔλΫϓλιΙ
ϟπϙϧϏΣϔυναϖυϛν
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦωϔσϟνϦλϟχϖϊιϔΩζΖϔλ
ΣϔυΣϗώϔΤϏΩλϓΣϟυϗτλ
ϠχϒϟτϔωάλϢλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔυϒζϓμΣΕϏλ
νυϒθσϊϘΣϋϔϢλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔεπϊ

300,000

600,000

2,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
όϙμόϔλνυϒϟπεϗ
ωϓδλκυυσάλϟξΕϔξϛΖϣι

5,000,000

10ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσόϓσσλϔ
όσϔάϖΣόςϔϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

500,000

200,000

500,000

200,000

-218-

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

10ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτ
πϓδλϔιϓΣϋϒΦϖζ
ωϖϟΦυϔϒύΙϠχϒόυΖϔΩ
ϟόυϖσνυϒόμΣϔυεΙΣχϚΕσ
όϔυϒΣϔυϟυϗτλυϛΖωϖιτϔ
ϊϔόηυΙϠχϒ
ΦεϖηϊϔόηυΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
άϓϨλσϓκτσϊϘΣϋϔηϏλ
νχϔτϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ2560

υωσ

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙ
ϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσ
νυϏΩζϏΩόσϔλΫϓλιΙ
ϟπϙϧϏΣϔυναϖυϛν

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦωϔσϟνϦλϟχϖϊιϔΩζΖϔλ
ΣϔυΣϗώϔΤϏΩλϓΣϟυϗτλ
ϠχϒϟτϔωάλϢλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

600,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔυϒζϓμΣΕϏλ
νυϒθσϊϘΣϋϔϢλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυνυϒΪϬϔνϗΩμ
νυϒσϔεπϊ

2,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

11ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒπϓδλϔϏϓΪΫυϖτςϔπ
ζΖϔλΦεϖηϊϔόηυΙ
ϠχϒωϖιτϔϊϔόηυΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏληΖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ2560
ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλΣχϚΕσ
ϟΣϋηυΣυϟπϙϧϏόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπηϔσϠλωιϔΩ
νυϓάίϔϟϊυϋβΣϖΪπϏ
ϟπϗτΩ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ΣχϊϔόηυΙρϖόϖΣόΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
άϓϨλσϓκτσϊϘΣϋϔηϏλ
νχϔτνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
12ϡΦυΩΣϔυϟιϖζιϛλ
όθϔμϓλόϬϔΦϓίΤϏΩάϔηϖ
ϟπϙϧϏϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσ
όσϔλΫϓλιΙ
ηϔσλϡτμϔτνΣνΖϏΩ
όθϔμϓλόϬϔΦϓίΤϏΩάϔηϖ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ

-219-

11ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϟπϙϧϏπϓδλϔ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλ
ΤϏΩοΕϔτμυϖύϔυϠχϒ
οΕϔτλϖηϖμϓίίϓηϖςϔΦ
ηϒωϓλϏϏΣϟΫϗτΩϟύλϙϏ

1,106,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
11ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ϠχϒπϓδλϔϏϓΪΫυϖτςϔπ
ζΖϔλΦεϖηϊϔόηυΙ
ϠχϒωϖιτϔϊϔόηυΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏληΖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ2560

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
ϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλΣχϚΕσ
ϟΣϋηυΣυϟπϙϧϏόΕΩϟόυϖσ
ϏϔάϗπηϔσϠλωιϔΩ
νυϓάίϔϟϊυϋβΣϖΪπϏ
ϟπϗτΩ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,106,000

11ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϟπϙϧϏπϓδλϔ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλ
ΤϏΩοΕϔτμυϖύϔυϠχϒ
οΕϔτλϖηϖμϓίίϓηϖςϔΦ
ηϒωϓλϏϏΣϟΫϗτΩϟύλϙϏ

12ϡΦυΩΣϔυϟιϖζιϛλ
όθϔμϓλόϬϔΦϓίΤϏΩάϔηϖ
ϟπϙϧϏϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσ
όσϔλΫϓλιΙ
ηϔσλϡτμϔτνΣνΖϏΩ
όθϔμϓλόϬϔΦϓίΤϏΩάϔηϖ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ

100,000

100,000

-220-

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ΣχϊϔόηυΙρϖόϖΣόΙ
όϬϔύυϓμλϓΣϟυϗτλυϒζϓμ
άϓϨλσϓκτσϊϘΣϋϔηϏλ
νχϔτνϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

υωσ

200,000

200,000

1,000,000

1,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ϣρρΖϔρϖόϖΣόΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏλνχϔτ
νϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ϟΦσϗόϓσπϓλκΙόϬϔύυϓμλϓΣ
ϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλσϓκτσ
ϊϘΣϋϔηϏλνχϔτνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυλϖϟιϊ
ηϖζηϔσΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλ
λϖϟιϊςϔτϢλϠμμ
υϒμμπϗϧϟχϗϨτΩϡυΩϟυϗτλ
ϢλόϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλ
ΦϚεςϔπΣϔυϊϘΣϋϔςϔτ
ϢλϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
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ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦωϔσυϛΖόϛΕσύϔωϖιτϔχϓτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ϟΦσϗόϓσπϓλκΙόϬϔύυϓμλϓΣ
ϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλσϓκτσ
ϊϘΣϋϔηϏλνχϔτνϗΩμ
νυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦωϔσυϛΖόϛΕσύϔωϖιτϔχϓτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

1,200,000

1,200,000

ϡΦυΩΣϔυλϖϟιϊ
ηϖζηϔσΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλ
λϖϟιϊςϔτϢλϠμμ
υϒμμπϗϧϟχϗϨτΩϡυΩϟυϗτλ
ϢλόϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλ
ΦϚεςϔπΣϔυϊϘΣϋϔςϔτ
ϢλϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

100,000

100,000
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ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπζΖϔλ
ϣρρΖϔρϖόϖΣόΙόϬϔύυϓμ
λϓΣϟυϗτλυϒζϓμάϓϨλ
σϓκτσϊϘΣϋϔηϏλνχϔτ
νϗΩμνυϒσϔε
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσ
ϠχϒνυϒϟσϖλξχΣϔυ
ζϬϔϟλϖλΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυϟΣϋηυϟπϙϧϏ
ϏϔύϔυΣχϔΩωϓληϔσ
ϠλωπυϒυϔάζϬϔυϖ
όσϟζϦΪπυϒϟιπυϓηλ
υϔάόϚζϔϑότϔσμυσ
υϔάΣϚσϔυϗϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε


ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυ
ΣϔυιϬϔωϖΪϓτϢλάϓϨλϟυϗτλ
ϠμμϟΤΖσϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυνϗ
Ωμνυϒσϔε

ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλόΣχ
ιωϔνϗ
ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλΦϬϔ
τϔΩπϖιτϔΦσ
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ϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζ
ϡυΩϟυϗτλόΕΩϟόυϖσλϖόϓτ
υϓΣΣϔυϏΕϔλϠχϒ
νυϒΣωζϡυΩϟυϗτλόΕΩ
ϟόυϖσΣϔυϏΕϔλζϗϟζΕλ
ϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσ
όϓσσλϔϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυ
ΣϔυιϬϔωϖΪϓτϢλάϓϨλϟυϗτλ
ϠμμϟΤΖσϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυνϗ
Ωμνυϒσϔε

300,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζ
ϡυΩϟυϗτλόΕΩϟόυϖσλϖόϓτ
υϓΣΣϔυϏΕϔλϠχϒ
νυϒΣωζϡυΩϟυϗτλόΕΩ
ϟόυϖσΣϔυϏΕϔλζϗϟζΕλ
ϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπ
ϊ

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλόΣχ
ιωϔνϗ

150,000

150,000

ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλΦϬϔ
τϔΩπϖιτϔΦσ

150,000

150,000
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ϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσ
ϠχϒνυϒϟσϖλξχΣϔυ
ζϬϔϟλϖλΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυϟΣϋηυϟπϙϧϏ
ϏϔύϔυΣχϔΩωϓληϔσ
ϠλωπυϒυϔάζϬϔυϖ
όσϟζϦΪπυϒϟιπυϓηλ
υϔάόϚζϔϑότϔσμυσ
υϔάΣϚσϔυϗϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔε


ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

23ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏ
ϊυϗϣπυωϓχτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
24ϡΦυΩΣϔυόωλ
πφΣϋϊϔόηυΙϡυΩϟυϗτλ
ηϔσϠλωπυϒυϔάζϬϔυϖ
όσϟζϦΪπυϒϟιπυϓηλ
υϔάόϚζϔϑότϔσμυσ
υϔάΣϚσϔυϗϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏ
ϊυϗϣπυωϓχτΙ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ
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25ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙ
ϟΣϋηυϊϘΣϋϔηϔσϠλω
νυϓάίϔΤϏΩϟϊυϋβΣϖΪ
πϏϟπϗτΩ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙόϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϠχϒϟόυϖσόυΖϔΩ
ϊϓΣτςϔπΤϏΩΦεϒ
ΣυυσΣϔυζΖϔλΣϔυ
ϊϘΣϋϔΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
27ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όλϓμόλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗ
Φωϔσόϔσϔυθπϖϟϊϋ
ζΖϔλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλυΕσ
ϣιυωϖιτϔ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ

34,500

34,500

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

276,400

276,400

24ϡΦυΩΣϔυόωλ
πφΣϋϊϔόηυΙϡυΩϟυϗτλ
ηϔσϠλωπυϒυϔάζϬϔυϖ
όσϟζϦΪπυϒϟιπυϓηλ
υϔάόϚζϔϑότϔσμυσ
υϔάΣϚσϔυϗϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏ
ϊυϗϣπυωϓχτΙ

150,000

150,000

25ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙ
ϟΣϋηυϊϘΣϋϔηϔσϠλω
νυϓάίϔΤϏΩϟϊυϋβΣϖΪ
πϏϟπϗτΩ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙόϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

99,000

99,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ϠχϒϟόυϖσόυΖϔΩ
ϊϓΣτςϔπΤϏΩΦεϒ
ΣυυσΣϔυζΖϔλΣϔυ
ϊϘΣϋϔΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

100,000

100,000

27ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όλϓμόλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗ
Φωϔσόϔσϔυθπϖϟϊϋ
ζΖϔλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλυΕσ
ϣιυωϖιτϔ

57,600

57,600

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ
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23ϡΦυΩΣϔυMini
English Program
(MEP) ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏ
ϊυϗϣπυωϓχτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

69,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζύϔΣχΖϔϣσΖ
ϟπϙϧϏνχϛΣθωϔτϟλϙϧϏΩϢλ
ωϡυΣϔόσύϔσΩΦχ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
πυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔ
ϏτϛΕύϓωϟόζϦΪϟθχϖΩθωϓχ
τυϔάόσμϓηϖΦυμνϗ
σϖθϚλϔτλϠχϒ
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖόσϟζϦΪ
πυϒλϔΩϟΪΖϔϑπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϟλϙϧϏΩϢλ
ϡϏΣϔόσύϔσΩΦχϟΫχϖσ
πυϒάλσπυυϋϔ
υϏμόϖΩύϔΦσ
νυϒΪϬϔνϗ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ωϓόζϚΣϗώϔ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

50,000
1,000,000

ωϓόζϚζληυϗ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
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ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

10,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

ΦΕϔωϓόζϚ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνχϛΣΪϖηόϬϔλϘΣ
ϢλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσ
όϒϏϔζύλΕωτΩϔλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

30,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΪϓζύϔΣχΖϔϣσΖ
ϟπϙϧϏνχϛΣθωϔτϟλϙϧϏΩϢλ
ωϡυΣϔόσύϔσΩΦχ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
πυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔ
ϏτϛΕύϓωϟόζϦΪϟθχϖΩθωϓχ
τυϔάόσμϓηϖΦυμνϗ
σϖθϚλϔτλϠχϒ
ϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖόσϟζϦΪ
πυϒλϔΩϟΪΖϔϑπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϟλϙϧϏΩϢλ
ϡϏΣϔόσύϔσΩΦχϟΫχϖσ
πυϒάλσπυυϋϔ
υϏμόϖΩύϔΦσ
νυϒΪϬϔνϗ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνχϛΣΪϖηόϬϔλϘΣ
ϢλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσ
όϒϏϔζύλΕωτΩϔλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

110,000

300,000

1,804,500

410,000
1,804,500

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

300,000

300,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

500,000

500,000

90,000

100,000

190,000

7,000

4,000,000

4,007,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ΦΕϔωϓόζϚ

10,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

857,870

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

611,600

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

101,250

101,250

60,000

110,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

857,870
5,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ωϓόζϚζληυϗ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

616,600

1,000,000
31,000

31,000
25,000

55,000
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ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚϏϙϧλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

500,000
40,250

300,000

ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ
ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
θΕϔτϟϏΣόϔυΦωϔσϟυϦω
ϠξΕληΕϏλϔιϗ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ϡιυόϔυϠμμϢάΖ
Συϒζϔϋκυυσζϔ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ
02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨυϒζϓμ3±5
όϬϔύυϓμΦυϛϡυΩϟυϗτλ
όΣχιωϔνϗ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ιϬϔχϔτϟϏΣόϔυϠμμ
ΦυϓϨΩχϒϠξΕλ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϡηΗϒΪϗλ
ύλΖϔπχϔόηϖΣ
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01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϠχϒηϖζ
ηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ
νυϒΪϬϔύΖϏΩόσϚζϠχϒ
ύΖϏΩϟυϗτλMEP

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔωϓόζϚ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

234,250

ωϓόζϚϏϙϧλ
ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,000,000

1,734,250

300,000

640,250

11,708,660

11,708,660

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

500,000

330,000

830,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

950,000

600,000

1,550,000

1,100,000

6,700,000

7,800,000

700,000

700,000

400,000

425,000

ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

25,000

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

240,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
θΕϔτϟϏΣόϔυΦωϔσϟυϦω
ϠξΕληΕϏλϔιϗ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

240,000
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01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϠχϒηϖζ
ηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ
νυϒΪϬϔύΖϏΩόσϚζϠχϒ
ύΖϏΩϟυϗτλMEP

210,000

210,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ϡιυόϔυϠμμϢάΖ
Συϒζϔϋκυυσζϔ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

18,000

18,000

02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨυϒζϓμ3±5
όϬϔύυϓμΦυϛϡυΩϟυϗτλ
όΣχιωϔνϗ

45,600

45,600

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ιϬϔχϔτϟϏΣόϔυϠμμ
ΦυϓϨΩχϒϠξΕλ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϡηΗϒΪϗλ
ύλΖϔπχϔόηϖΣ

64,000

40,000

64,000

40,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔύυϓμϢάΖϢλύΖϏΩ
όσϚζϡυΩϟυϗτλςϛζϖλ
ϠζΩωϖιτϔ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖϟύχϦΣ
ϟΣϦμϟϏΣόϔυάλϖζ
μϔλΪϬϔλωλύχϓΩ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙύΖϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϡυΩϟυϗτλ
κϔηϚιϏΩϏϬϔλωτωϖιτΙ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩθΕϔτ
ϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ ΪϬϔλωλ
ϟΦυϙϧϏΩ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙ
ύΖϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ
ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ύΖϏΩϟυϗτλυϛΖόϛΕΦϚεςϔπ

-231-

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόλϓμ
όλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗΦωϔσ
όϔσϔυθπϖϟϊϋζΖϔλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλυΕσϣιυωϖιτϔ
100,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔύυϓμϢάΖϢλύΖϏΩ
όσϚζϡυΩϟυϗτλςϛζϖλ
ϠζΩωϖιτϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

81,600

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖϟύχϦΣ
ϟΣϦμϟϏΣόϔυάλϖζ
μϔλΪϬϔλωλύχϓΩ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙύΖϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϡυΩϟυϗτλ
κϔηϚιϏΩϏϬϔλωτωϖιτΙ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

81,600

26,600

26,600

168,000

168,000

6,000

6,000
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ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔληϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόλϓμ
όλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗΦωϔσ
όϔσϔυθπϖϟϊϋζΖϔλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλυΕσϣιυωϖιτϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩθΕϔτ
ϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ ΪϬϔλωλ
ϟΦυϙϧϏΩ

100,000

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙ
ύΖϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ

650,000

650,000

4,784,000

4,784,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔ
ύΖϏΩϟυϗτλυϛΖόϛΕΦϚεςϔπ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨϡυΩϟυϗτλΦϬϔτϔΩ
πϖιτϔΦσ
03ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙ
04ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨ
λϓΣϟυϗτλϠχϒΦυϛ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ϟυϗτλυϛΖόϛΕΩϔλϏϔάϗπϟάϖΩ
κϚυΣϖΪωϖάϔάϗπηϓζϟτϦμ
ϟόϙϨϏξΖϔ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙΣϔυϟυϗτλ
υϛΖϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλύϚΕλ
τληΙϠχϒπχϓΩΩϔλιϗϧ
τϓϧΩτϙλϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙωϖάϔΦύΣυυσ
ϏϔύϔυϠχϒ
ϡςάλϔΣϔυ
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ΩμχΩιϚλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨϡυΩϟυϗτλΦϬϔτϔΩ
πϖιτϔΦσ

306,900

306,900

03ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙ

165,000

165,000

04ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϡηΗϒ
ϟΣΖϔϏϗϨ
λϓΣϟυϗτλϠχϒΦυϛ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

499,500

499,500

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ϟυϗτλυϛΖόϛΕΩϔλϏϔάϗπϟάϖΩ
κϚυΣϖΪωϖάϔάϗπηϓζϟτϦμ
ϟόϙϨϏξΖϔ

185,000

185,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙΣϔυϟυϗτλ
υϛΖϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλύϚΕλ
τληΙϠχϒπχϓΩΩϔλιϗϧ
τϓϧΩτϙλϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

272,000

272,000

77,400

77,400
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ϠξλΩϔλ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙωϖάϔΦύΣυυσ
ϏϔύϔυϠχϒ
ϡςάλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏωϓόζϚ
ϏϚνΣυεΙύΖϏΩΦύΣυυσ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυυϒμμζϛϠχλϓΣ
ϟυϗτλϡυΩϟυϗτληΖλϠμμ
ηΕϏϟλϙϧϏΩνϗιϗϧ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόλϓμ
όλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗΦωϔσ
όϔσϔυθπϖϟϊϋζΖϔλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλυΕσϣιυωϖιτϔ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
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ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όλϓμόλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗ
Φωϔσόϔσϔυθπϖϟϊϋ
ζΖϔλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλυΕσ
ϣιυωϖιτϔ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

20,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϛμ
λϬϨϔϠμμσϏϟηϏυΙϣρρΖϔ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

11,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϛμ
λϬϨϔϠμμσϏϟηϏυΙΪσϢηΖ
λϬϨϔΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

15,200

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏωϓόζϚ
ϏϚνΣυεΙύΖϏΩΦύΣυυσ
ϡυΩϟυϗτλϟζϙϧϏϊυϗϣπυ
ωϓχτΙ
όϓΩΣϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

63,990

63,990

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυυϒμμζϛϠχλϓΣ
ϟυϗτλϡυΩϟυϗτληΖλϠμμ
ηΕϏϟλϙϧϏΩνϗιϗϧ

150,000

150,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωηϔσ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόλϓμ
όλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗΦωϔσ
όϔσϔυθπϖϟϊϋζΖϔλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλυΕσϣιυωϖιτϔ

67,000

67,000

213,500

213,500
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ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όλϓμόλϚλλϓΣϟυϗτλιϗϧσϗ
Φωϔσόϔσϔυθπϖϟϊϋ
ζΖϔλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλυΕσ
ϣιυωϖιτϔ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

20,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϛμ
λϬϨϔϠμμσϏϟηϏυΙϣρρΖϔ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

11,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϛμ
λϬϨϔϠμμσϏϟηϏυΙΪσϢηΖ
λϬϨϔΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

15,200

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ηϔσϡΦυΩΣϔυ
ΪϓζέϙϨϏϡζυλθΕϔτςϔπ
πυΖϏσάϚζμϖλ
02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙ
ύΖϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϚνΣυεΙ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ
ΦυϚςϓεγΙζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩϡνΩχϔΩ
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02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩ
ϡτκωϔιϖη ϟπϖϧσϟηϖσ
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03ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩ
ϡτκωϔιϖη
ϡυΩϟυϗτλςϛζϖλϠζΩ
ωϖιτϔ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩ
ϟΣϦμϠχϒέΕϏσϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυ
Σχ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόλϔσ
ΣϗώϔρϚημϏχϡυΩϟυϗτλ
ςϛζϖλϠζΩωϖιτϔ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

3,300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

01ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ηϔσϡΦυΩΣϔυ
ΪϓζέϙϨϏϡζυλθΕϔτςϔπ
πυΖϏσάϚζμϖλ

178,400

178,400

02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ΦυϚςϓεγΙ
ύΖϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡυΩϟυϗτλκϔηϚιϏΩϏϬϔ
λωτωϖιτΙ

24,000

24,000

263,000

263,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩϡνΩχϔΩ

55,500

55,500

02ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩ
ϡτκωϔιϖη ϟπϖϧσϟηϖσ

68,000

68,000

03ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏ
ϟΦυϙϧϏΩζληυϗωΩ
ϡτκωϔιϖη
ϡυΩϟυϗτλςϛζϖλϠζΩ
ωϖιτϔ

600,000

600,000

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϚνΣυεΙ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ
ΦυϚςϓεγΙζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
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ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩ
ϟΣϦμϠχϒέΕϏσϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυ
Σχ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόλϔσ
ΣϗώϔρϚημϏχϡυΩϟυϗτλ
ςϛζϖλϠζΩωϖιτϔ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

3,300,000

3,550,000

3,550,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτάϚσάλκϔηϚ
ζϚσϟιϊμϔχλΦυ
όΣχλΦυμΖϔλΩϖϨωζΕϏλ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,996,000

02ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτάϚσάλκϔηϚ
ζϚσϟιϊμϔχλΦυ
όΣχλΦυμΖϔλκϔηϚζϚσ
ϟύχΕϔιϓμύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,980,000

03ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϟΤηϟιϊμϔχ
ηϬϔμχζΩσϒϣρ
μΖϔλνυϒάϔόϚΤόϓληΙ
ύσϛΕιϗϧ9ηϬϔμχΤσϖϨλ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,967,000

04ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλζϏλ
ηϔχϡΩΗϒύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχϐϔΩϡϐΩμΖϔλ
ϟάϗτΩϟΦυϙϏωϓζϢύίΕύσϛΕ
ιϗϧ14ηϬϔμχϟάϗτΩϟΦυϙϏ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,633,000

05ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠοΣπϓδλϔ
ύσϛΕιϗϧ14ηϬϔμχύΖωττϔΩ
μΖϔλζΩόσμϛυεΙύσϛΕιϗϧ
10ηϬϔμχπϓΩΤωΖϔΩ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,972,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-239-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτάϚσάλκϔηϚ
ζϚσϟιϊμϔχλΦυ
όΣχλΦυμΖϔλΩϖϨωζΕϏλ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,996,000

02ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτάϚσάλκϔηϚ
ζϚσϟιϊμϔχλΦυ
όΣχλΦυμΖϔλκϔηϚζϚσ
ϟύχΕϔιϓμύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,980,000

03ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϟΤηϟιϊμϔχ
ηϬϔμχζΩσϒϣρ
μΖϔλνυϒάϔόϚΤόϓληΙ
ύσϛΕιϗϧ9ηϬϔμχΤσϖϨλ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,967,000

04ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλζϏλ
ηϔχϡΩΗϒύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχϐϔΩϡϐΩμΖϔλ
ϟάϗτΩϟΦυϙϏωϓζϢύίΕύσϛΕ
ιϗϧ14ηϬϔμχϟάϗτΩϟΦυϙϏ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,633,000

05ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠοΣπϓδλϔ
ύσϛΕιϗϧ14ηϬϔμχύΖωττϔΩ
μΖϔλζΩόσμϛυεΙύσϛΕιϗϧ
10ηϬϔμχπϓΩΤωΖϔΩ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,972,000

-240-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

2,519,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΦϓλάϔ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχκϔηϚιϏΩ
μΖϔλϡΦΣόϗϣΦύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχϠωΩϏϬϔϟςϏόωΕϔΩ
ϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,995,000

08ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3035
μΖϔλύλϏΩτΕϔΩάϖϨλ
μΖϔλλϔζϖλΪϗϧϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,977,000

09ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔληΖϔτ
ϢύσΕπϓδλϔ
ύσϛΕιϗϧ7ηϬϔμχμΖϔληΖϔτ
μΖϔλύλϏΩπϒϟλϔωΙ
ύσϛΕιϗϧ14ηϬϔμχόωΕϔΩ
Ϡζλζϖλ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,989,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-241-

06ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠζΩύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχϟύχΕϔνϏϠζΩ
μΖϔλΩϖϨωζΕϏλύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

2,519,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΦϓλάϔ
ύσϛΕιϗϧηϬϔμχκϔηϚιϏΩ
μΖϔλϡΦΣόϗϣΦύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχϠωΩϏϬϔϟςϏόωΕϔΩ
ϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,995,000

08ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3035
μΖϔλύλϏΩτΕϔΩάϖϨλ
μΖϔλλϔζϖλΪϗϧϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,977,000

09ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔληΖϔτ
ϢύσΕπϓδλϔ
ύσϛΕιϗϧ7ηϬϔμχμΖϔληΖϔτ
μΖϔλύλϏΩπϒϟλϔωΙ
ύσϛΕιϗϧ14ηϬϔμχόωΕϔΩ
Ϡζλζϖλ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,989,000

-242-

06ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠζΩύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχϟύχΕϔνϏϠζΩ
μΖϔλΩϖϨωζΕϏλύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχΩϖϨωζΕϏλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
10ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡλλϟόϔ
Τωϓί
ύσϛΕιϗϧ2ηϬϔμχϠωΩ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
μΖϔλύλϏΩϡΪζύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχϡΦΣϊϖχϔϏϬϔϟςϏ
ϟΪυϖίϊϖχνΙΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
11ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϐϔΩλΖϏτύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχκϔηϚϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόμΖϔλϡπλμΣ
ύσϛΕιϗϧ7ηϬϔμχμΖϔλϟύχΕϔ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

1,991,000

1,998,000

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϏϬϔϟςϏϟΪυϖίϊϖχνΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

-243-

12ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4073
μΖϔλΦϏλόωυυΦΙμΖϔλ
ϡλλόωΕϔΩϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,525,000

13ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠοΣύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϔΦϬϔμΖϔλωϓΩ
ϟτϗϧτσύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχ
ύλϏΩϠωΩϢηΖϏϬϔϟςϏ
ωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,991,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
10ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡλλϟόϔ
Τωϓί
ύσϛΕιϗϧ2ηϬϔμχϠωΩ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
μΖϔλύλϏΩϡΪζύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχϡΦΣϊϖχϔϏϬϔϟςϏ
ϟΪυϖίϊϖχνΙΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ
11ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϐϔΩλΖϏτύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχκϔηϚϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόμΖϔλϡπλμΣ
ύσϛΕιϗϧ7ηϬϔμχμΖϔλϟύχΕϔ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,991,000

1,998,000

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

-244-

ϏϬϔϟςϏϟΪυϖίϊϖχνΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
12ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4073
μΖϔλΦϏλόωυυΦΙμΖϔλ
ϡλλόωΕϔΩϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,525,000

13ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠοΣύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϔΦϬϔμΖϔλωϓΩ
ϟτϗϧτσύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχ
ύλϏΩϠωΩϢηΖϏϬϔϟςϏ
ωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,991,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,974,000

15ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡλλ
ιυϔτΦϬϔύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχόωΕϔΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔλ
ιΕϔσΕωΩύσϛΕιϗϧ2ηϬϔμχ
ύλϏΩχϔζ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,973,000

16ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλπυυεϔ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχπυυεϔϏϬϔϟςϏ
πυυεϔλϖΦσμΖϔληΖλ
ξϘϨΩύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχηΖλξϘϨΩ
ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,979,000

17ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3039
μΖϔλμΩ
μΖϔλζΩόϔυϏϬϔϟςϏ
ϏϔΣϔϊϏϬϔλωτΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,152,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-245-

14ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλπϏΣ
λΖϏτύσϛΕιϗϧ10
ηϬϔμχπϏΣλΖϏτμΖϔλ
λϔόϔωλϔλύσϛΕιϗϧ9
ηϬϔμχλϔύϓωμΕϏ
ϏϬϔϟςϏπυυεϔλϖΦσ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,974,000

15ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡλλ
ιυϔτΦϬϔύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχόωΕϔΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔλ
ιΕϔσΕωΩύσϛΕιϗϧ2ηϬϔμχ
ύλϏΩχϔζ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,973,000

16ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλπυυεϔ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχπυυεϔϏϬϔϟςϏ
πυυεϔλϖΦσμΖϔληΖλ
ξϘϨΩύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχηΖλξϘϨΩ
ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,979,000

17ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3039
μΖϔλμΩ
μΖϔλζΩόϔυϏϬϔϟςϏ
ϏϔΣϔϊϏϬϔλωτΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,152,000

-246-

14ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλπϏΣ
λΖϏτύσϛΕιϗϧ10
ηϬϔμχπϏΣλΖϏτμΖϔλ
λϔόϔωλϔλύσϛΕιϗϧ9
ηϬϔμχλϔύϓωμΕϏ
ϏϬϔϟςϏπυυεϔλϖΦσ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,993,000

19ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτόλ
4054
μΖϔλόϔσϠτΣπϖιϓΣϋΙ
μΖϔλύλϏΩιϚΕσϏϬϔϟςϏ
μΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,973,000

20ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΪϬϔνϔ
ύσϛΕιϗϧ11
ηϬϔμχύλϏΩχϔζϏϬϔϟςϏ
ωϔυϖάςϛσϖμΖϔλύλϏΩ
ηϏΣϠνΖλύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχηϔχϡΣλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,990,000

21ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλζΩΦϬϔ
ϡπκϖϫύσϛΕιϗϧ11
ηϬϔμχνχϔϡύχϏϬϔϟςϏ
ωϔυϖάςϛσϖμΖϔλύλϏΩ
μϓωύσϛΕιϗϧ4ηϬϔμχϠυΕ
ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

2,392,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-247-

18ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϣιτϟόυϗ
ύσϛΕιϗϧ8
ηϬϔμχϡλλόϒϏϔζ
μΖϔλϏΕϔΩΦϬϔΦΖϏύσϛΕιϗϧ
10ηϬϔμχμΕϏϠΣΖω
ϏϬϔϟςϏμΖϔλσΕωΩ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,993,000

19ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτόλ
4054
μΖϔλόϔσϠτΣπϖιϓΣϋΙ
μΖϔλύλϏΩιϚΕσϏϬϔϟςϏ
μΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,973,000

20ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΪϬϔνϔ
ύσϛΕιϗϧ11
ηϬϔμχύλϏΩχϔζϏϬϔϟςϏ
ωϔυϖάςϛσϖμΖϔλύλϏΩ
ηϏΣϠνΖλύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχηϔχϡΣλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,990,000

21ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλζΩΦϬϔ
ϡπκϖϫύσϛΕιϗϧ11
ηϬϔμχνχϔϡύχϏϬϔϟςϏ
ωϔυϖάςϛσϖμΖϔλύλϏΩ
μϓωύσϛΕιϗϧ4ηϬϔμχϠυΕ
ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

2,392,000

-248-

18ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϣιτϟόυϗ
ύσϛΕιϗϧ8
ηϬϔμχϡλλόϒϏϔζ
μΖϔλϏΕϔΩΦϬϔΦΖϏύσϛΕιϗϧ
10ηϬϔμχμΕϏϠΣΖω
ϏϬϔϟςϏμΖϔλσΕωΩ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

2,698,000

23ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣϚΩϊυϗ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχλϔϟπϗτΩμΖϔλ
σΕωΩύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχλϔ
ϡπκϖϫϏϬϔϟςϏΣϚόϚσϔχτΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,515,000

24ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλόυΖϔΩ
ΦΖϏύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχόυΖϔΩΦΖϏμΖϔλ
ϐΕϏΩόϖσύσϛΕιϗϧ3ηϬϔμχ
ύχϚμϟχϔϏϬϔϟςϏςϛπϔλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,025,000

25ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
ύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχηϏΩϡΤμϏϬϔϟςϏ
ϡΦΣϊυϗόϚπυυεμΖϔλ
ϡπλνχϔϡύχύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχϟηΕϔΩϏτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,997,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-249-

22ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΦϬϔλϬϨϔ
ϟτϦλύσϛΕιϗϧ12
ηϬϔμχπϓΩϡΦλϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλμΖϔλζϏλτΕϔ
λϔΩύσϛΕιϗϧ3ηϬϔμχνχϔ
ϡύχ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

2,698,000

23ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣϚΩϊυϗ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχλϔϟπϗτΩμΖϔλ
σΕωΩύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχλϔ
ϡπκϖϫϏϬϔϟςϏΣϚόϚσϔχτΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,515,000

24ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλόυΖϔΩ
ΦΖϏύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχόυΖϔΩΦΖϏμΖϔλ
ϐΕϏΩόϖσύσϛΕιϗϧ3ηϬϔμχ
ύχϚμϟχϔϏϬϔϟςϏςϛπϔλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,025,000

25ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
ύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχηϏΩϡΤμϏϬϔϟςϏ
ϡΦΣϊυϗόϚπυυεμΖϔλ
ϡπλνχϔϡύχύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχϟηΕϔΩϏτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,997,000

-250-

22ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΦϬϔλϬϨϔ
ϟτϦλύσϛΕιϗϧ12
ηϬϔμχπϓΩϡΦλϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλμΖϔλζϏλτΕϔ
λϔΩύσϛΕιϗϧ3ηϬϔμχνχϔ
ϡύχ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,970,000

27ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλωϓΩνχϔ
ϟέϙϏσύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχμΖϔλϡπλϏϬϔϟςϏ
ϡπλλϔϠΣΖωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυμΖϔλϡΦΣ
όϛΩύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχϡΦΣόϛΩϏϬϔϟςϏ
νχϔνϔΣΪϓΩύωϓζ
λΦυπλσ

1,435,000

28ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4026
μΖϔλϠπζ
μΖϔλιΕϔΩϔσϏϬϔϟςϏΦϬϔ
ηϔΣχΖϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,983,000

29ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλάϓτάλϒ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχιΕϔϊϖχϔϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωμΖϔλύλϏΩ
ύχωΩύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
ύλϏΩύχωΩ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,980,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-251-

26ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣϚζλϔ
ΤϔσύσϛΕιϗϧ8
ηϬϔμχϟΪυϖίϊϖχνΙμΖϔλ
ϟύχΕϔύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
μΖϔλϟύχΕϔϏϬϔϟςϏϟΪυϖί
ϊϖχνΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,970,000

27ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλωϓΩνχϔ
ϟέϙϏσύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχμΖϔλϡπλϏϬϔϟςϏ
ϡπλλϔϠΣΖωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυμΖϔλϡΦΣ
όϛΩύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχϡΦΣόϛΩϏϬϔϟςϏ
νχϔνϔΣΪϓΩύωϓζ
λΦυπλσ

1,435,000

28ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4026
μΖϔλϠπζ
μΖϔλιΕϔΩϔσϏϬϔϟςϏΦϬϔ
ηϔΣχΖϔΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,983,000

29ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλάϓτάλϒ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχιΕϔϊϖχϔϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωμΖϔλύλϏΩ
ύχωΩύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
ύλϏΩύχωΩ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,980,000
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26ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣϚζλϔ
ΤϔσύσϛΕιϗϧ8
ηϬϔμχϟΪυϖίϊϖχνΙμΖϔλ
ϟύχΕϔύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
μΖϔλϟύχΕϔϏϬϔϟςϏϟΪυϖί
ϊϖχνΙ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣϠχϒΣΕϏόυΖϔΩιΕϏ
ϟύχϗϧτσΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτϏϗ
ζΕϏλμΖϔλΣχϔΩύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχΣϚζϣύϏϬϔϟςϏ
ΣϚζμϔΣΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

2,584,000

31ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
όϒϏϔζύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϔηϔχμΖϔλλϬϨϔ
πϚΩόϔσϓΦΦϗύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχϟηΕϔΩϏτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,981,000

32ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠΦλύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ϏϬϔϟςϏλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ϠτΣθλλόϔτμΖϔλ
ύλϏΩύχωΩ
μΖϔληϔζϡπλϣξΕ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,990,000

33ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλμϓω
ύχωΩύσϛΕιϗϧ13
ηϬϔμχόωΕϔΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔλωϓΩτϔΩ
ύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχωϓΩτϔΩ
ϏϬϔϟςϏπυυεϔλϖΦσ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,965,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-253-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

2,584,000

31ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
όϒϏϔζύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϔηϔχμΖϔλλϬϨϔ
πϚΩόϔσϓΦΦϗύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχϟηΕϔΩϏτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,981,000

32ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϠΦλύσϛΕιϗϧ2
ηϬϔμχλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ϏϬϔϟςϏλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ϠτΣθλλόϔτμΖϔλ
ύλϏΩύχωΩ
μΖϔληϔζϡπλϣξΕ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,990,000

33ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλμϓω
ύχωΩύσϛΕιϗϧ13
ηϬϔμχόωΕϔΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔλωϓΩτϔΩ
ύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχωϓΩτϔΩ
ϏϬϔϟςϏπυυεϔλϖΦσ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,965,000

-254-

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣϠχϒΣΕϏόυΖϔΩιΕϏ
ϟύχϗϧτσΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτϏϗ
ζΕϏλμΖϔλΣχϔΩύσϛΕιϗϧ
ηϬϔμχΣϚζϣύϏϬϔϟςϏ
ΣϚζμϔΣΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,143,000

35ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύχϚμϟχϔ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχύχϚμϟχϔμΖϔλΦϬϔ
ϟπϖϧσύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχϡΦΣ
ςϛϏϬϔϟςϏςϛπϔλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,700,000

36ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ
2092μΖϔλζΕϔλϣάϡτ
ύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχσϔτ
μΖϔλλϔόσμϛυεΙύσϛΕιϗϧ
4
ηϬϔμχζΩύσΖϏιϏΩϢηΖ
ϏϬϔϟςϏμΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,982,000

37ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ222
μΖϔλλϔϡπκϖϫύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχΦϏλόωυυΦΙ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,207,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-255-

34ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣπυΖϏσΣΕϏόυΖϔΩ
ιΕϏϟύχϗϧτσ
θλλόϔτμΖϔλπϓΩΤωΖϔΩ
ϢηΖύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχπϓΩ
ΤωΖϔΩμΖϔλλΖϏτΪϏσ
ϊυϗύσϛΕιϗϧ4
ηϬϔμχϐϔΩϡϐΩϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,143,000

35ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύχϚμϟχϔ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχύχϚμϟχϔμΖϔλΦϬϔ
ϟπϖϧσύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχϡΦΣ
ςϛϏϬϔϟςϏςϛπϔλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,700,000

36ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ
2092μΖϔλζΕϔλϣάϡτ
ύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχσϔτ
μΖϔλλϔόσμϛυεΙύσϛΕιϗϧ
4
ηϬϔμχζΩύσΖϏιϏΩϢηΖ
ϏϬϔϟςϏμΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,982,000

37ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ222
μΖϔλλϔϡπκϖϫύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχΦϏλόωυυΦΙ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,207,000

-256-

34ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣπυΖϏσΣΕϏόυΖϔΩ
ιΕϏϟύχϗϧτσ
θλλόϔτμΖϔλπϓΩΤωΖϔΩ
ϢηΖύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχπϓΩ
ΤωΖϔΩμΖϔλλΖϏτΪϏσ
ϊυϗύσϛΕιϗϧ4
ηϬϔμχϐϔΩϡϐΩϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

38ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4023
μΖϔλλϔΪϔυ
μΖϔλύΖωτύχϓωϏϬϔϟςϏ
μΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,464,000

39ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλμϒιϏΩ
ύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχύλϏΩϠωΩϢηΖ
μΖϔλύΖωτύϖλϢλύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχύλϏΩϠωΩ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,871,000

40ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ2009
μΖϔλζΩμϓΩ
μΖϔλϡπκϖϫιϏΩϏϬϔϟςϏ
ϟΪυϖίϊϖχνΙϏϬϔϟςϏμΖϔλ
σΕωΩΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,103,000

41ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλλΖϏτ
ύλϏΩμϓωύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχόωΕϔΩϠζλζϖλ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
μΖϔλϟύχΕϔϢύίΕύσϛΕιϗϧ
2
ηϬϔμχωϓδλϔϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,968,000

42ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτόλ
4073
μΖϔλΦϏλόωυυΦΙμΖϔλ
ϡλλόωΕϔΩϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,322,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-257-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

38ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ4023
μΖϔλλϔΪϔυ
μΖϔλύΖωτύχϓωϏϬϔϟςϏ
μΖϔλσΕωΩΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,464,000

39ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλμϒιϏΩ
ύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχύλϏΩϠωΩϢηΖ
μΖϔλύΖωτύϖλϢλύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχύλϏΩϠωΩ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,871,000

40ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ2009
μΖϔλζΩμϓΩ
μΖϔλϡπκϖϫιϏΩϏϬϔϟςϏ
ϟΪυϖίϊϖχνΙϏϬϔϟςϏμΖϔλ
σΕωΩΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,103,000

41ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλλΖϏτ
ύλϏΩμϓωύσϛΕιϗϧ15
ηϬϔμχόωΕϔΩϠζλζϖλ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
μΖϔλϟύχΕϔϢύίΕύσϛΕιϗϧ
2
ηϬϔμχωϓδλϔϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,968,000

42ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτόλ
4073
μΖϔλΦϏλόωυυΦΙμΖϔλ
ϡλλόωΕϔΩϏϬϔϟςϏωϔλυ
λϖωϔόΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,322,000

-258-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

43ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτ
όλ2013
μΖϔλμϘΩϊϔχϔμΖϔλ
ϡπλϢύίΕϏϬϔϟςϏϡπλ
λϔϠΣΖωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

4,209,000

44ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
όϚωυυεύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχηϔχϡΣλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλμΖϔλ
ΪϬϔνϔύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχ
ύλϏΩχϔζ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,954,000

45ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϟμίΪύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
μΖϔλύλϏΩνχϖΩύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχύλϏΩνχϖΩ
ϏϬϔϟςϏλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,993,000

46ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλχϔζτϔΩξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣΦϏλΣυϗη
όϔτμΖϔλξϔϊϓΣζϖϫύσϛΕιϗϧ
13ηϬϔμχΦϬϔηϔΣχΖϔ
μΖϔλΣϚζΪϔλύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχϠπζ
ϏϬϔϟςϏΦϬϔηϔΣχΖϔ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

5,000,000

47ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3051
μΖϔλϟάϗτΩϟΦυϙϏ
μΖϔλλϔύσϔϡνΖϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,247,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-259-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

43ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτ
όλ2013
μΖϔλμϘΩϊϔχϔμΖϔλ
ϡπλϢύίΕϏϬϔϟςϏϡπλ
λϔϠΣΖωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

4,209,000

44ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϡΦΣ
όϚωυυεύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχηϔχϡΣλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλμΖϔλ
ΪϬϔνϔύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχ
ύλϏΩχϔζ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,954,000

45ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
ϟμίΪύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
μΖϔλύλϏΩνχϖΩύσϛΕιϗϧ5
ηϬϔμχύλϏΩνχϖΩ
ϏϬϔϟςϏλϖΦσλϬϨϔϏϛλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,993,000

46ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλχϔζτϔΩξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣΦϏλΣυϗη
όϔτμΖϔλξϔϊϓΣζϖϫύσϛΕιϗϧ
13ηϬϔμχΦϬϔηϔΣχΖϔ
μΖϔλΣϚζΪϔλύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχϠπζ
ϏϬϔϟςϏΦϬϔηϔΣχΖϔ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

5,000,000

47ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτόλ3051
μΖϔλϟάϗτΩϟΦυϙϏ
μΖϔλλϔύσϔϡνΖϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,247,000

-260-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,958,000

49ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣχϔΩ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχλϔϠΣΖωμΖϔλλϔ
ηΩϢύίΕύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
λϔηΩωϓδλϔϏϬϔϟςϏ
ϡπλλϔϠΣΖω
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,985,000

50ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλόΩ
ϟνχϙϏτύσϛΕιϗϧ4
ηϬϔμχϣϐύτΕϏΩϠτΣ
ιϔΩύχωΩύσϔτϟχΤ
3003ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,360,000

51ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτμΖϔλ
ύλϏΩμϓωϠζΩ
ύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχωϔϢύίΕ
ϏϬϔϟςϏϏϔΣϔϊϏϬϔλωτ
μΖϔλλϔΦϏτύσϛΕιϗϧ13
ηϬϔμχύλϏΩόλσ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,722,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-261-

48ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
λϬϨϔΦϬϔύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχμϘΩιωϔτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτμΖϔλλϔΣϓμ
ϠΣΖύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχζΩ
σϒϣρ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,958,000

49ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλΣχϔΩ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχλϔϠΣΖωμΖϔλλϔ
ηΩϢύίΕύσϛΕιϗϧ1ηϬϔμχ
λϔηΩωϓδλϔϏϬϔϟςϏ
ϡπλλϔϠΣΖω
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,985,000

50ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλόΩ
ϟνχϙϏτύσϛΕιϗϧ4
ηϬϔμχϣϐύτΕϏΩϠτΣ
ιϔΩύχωΩύσϔτϟχΤ
3003ϏϬϔϟςϏπϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,360,000

51ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
όϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣθλλόϔτμΖϔλ
ύλϏΩμϓωϠζΩ
ύσϛΕιϗϧ6ηϬϔμχωϔϢύίΕ
ϏϬϔϟςϏϏϔΣϔϊϏϬϔλωτ
μΖϔλλϔΦϏτύσϛΕιϗϧ13
ηϬϔμχύλϏΩόλσ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,722,000

-262-

48ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλύλϏΩ
λϬϨϔΦϬϔύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχμϘΩιωϔτϏϬϔϟςϏ
ϟηΕϔΩϏτμΖϔλλϔΣϓμ
ϠΣΖύσϛΕιϗϧ5ηϬϔμχζΩ
σϒϣρ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

52ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλχϔζτϔΩξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣΦϏλΣυϗη
όϔτμΖϔλιϚΕΩμΕϏύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχωϓδλϔμΖϔλ
υϓΣϋϔζϖλϠζλύσϛΕιϗϧ
12
ηϬϔμχόΕϏΩζϔωϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

5,000,000

53ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϣξΕχΖϏσ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχϡλλύϏσ±μΖϔλ
ύλϏΩσϒϟΣχϙϏύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχζΩάλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,645,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-263-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

01ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3108μΖϔλΩΕϏλ
μΖϔλϡπλθΕϏλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,938,000

02ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
ϠτΣιϔΩύχωΩύσϔτ
ϟχΤ4038 μΖϔλΣϚζΪϖΣ
μΖϔλζΩϏϗζΕϏτ 
μΖϔλύλϏΩλϔύϔυύσϛΕιϗϧ
5ηϬϔμχλϔέϏϏϬϔϟςϏ
ωϔλυλϖωϔόΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,999,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

52ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλχϔζτϔΩξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣΦϏλΣυϗη
όϔτμΖϔλιϚΕΩμΕϏύσϛΕιϗϧ7
ηϬϔμχωϓδλϔμΖϔλ
υϓΣϋϔζϖλϠζλύσϛΕιϗϧ
12
ηϬϔμχόΕϏΩζϔωϏϬϔϟςϏ
όΕϏΩζϔωΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

5,000,000

53ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
θλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσ
ϟύχϦΣόϔτμΖϔλϣξΕχΖϏσ
ύσϛΕιϗϧ3
ηϬϔμχϡλλύϏσ±μΖϔλ
ύλϏΩσϒϟΣχϙϏύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχζΩάλϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

2,645,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

-264-

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλ

01ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3108μΖϔλΩΕϏλ
μΖϔλϡπλθΕϏλϏϬϔϟςϏ
όωΕϔΩϠζλζϖλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,938,000

02ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
ϠτΣιϔΩύχωΩύσϔτ
ϟχΤ4038 μΖϔλΣϚζΪϖΣ
μΖϔλζΩϏϗζΕϏτ 
μΖϔλύλϏΩλϔύϔυύσϛΕιϗϧ
5ηϬϔμχλϔέϏϏϬϔϟςϏ
ωϔλυλϖωϔόΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,999,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

1,983,000

04ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
μΖϔλζϏλσΕωτύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχάΖϔΩσϖϧΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔληΖλξϘϨΩ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχηΖλξϘϨΩϏϬϔϟςϏπϓΩ
ϡΦλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,998,000

05ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗη
θλλόϔτόλ2006
μΖϔλΣχϔΩμΖϔλϡπλ
ΩϔσϡΦΣϏϬϔϟςϏϡπλ
λϔϠΣΖω
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,987,000

06ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ2018ϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ22
μΖϔλλϔϟύσϙϏΩϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,655,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-265-

03ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗη
θλλόϔτόλ2017
μΖϔλΣχϔΩμΖϔλωϓΩσΕωΩ
ϏϬϔϟςϏϏϔΣϔϊϏϬϔλωτ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

1,983,000

04ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
μΖϔλζϏλσΕωτύσϛΕιϗϧ6
ηϬϔμχάΖϔΩσϖϧΩϏϬϔϟςϏπυ
υεϔλϖΦσμΖϔληΖλξϘϨΩ
ύσϛΕιϗϧ1
ηϬϔμχηΖλξϘϨΩϏϬϔϟςϏπϓΩ
ϡΦλΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

1,998,000

05ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗη
θλλόϔτόλ2006
μΖϔλΣχϔΩμΖϔλϡπλ
ΩϔσϡΦΣϏϬϔϟςϏϡπλ
λϔϠΣΖω
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,987,000

06ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ2018ϠτΣιϔΩ
ύχωΩύσϔτϟχΤ22
μΖϔλλϔϟύσϙϏΩϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,655,000
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03ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗη
θλλόϔτόλ2017
μΖϔλΣχϔΩμΖϔλωϓΩσΕωΩ
ϏϬϔϟςϏϏϔΣϔϊϏϬϔλωτ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

07ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3035μΖϔλύλϏΩ
τΕϔΩάϖϨλμΖϔλλϔζϖλΪϗϧ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,500,000

08ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
ϠτΣιϔΩύχωΩύσϔτ
ϟχΤ22μΖϔλύλϏΩ
σΕωΩύσϛΕ6ηϬϔμχλϔΦϬϔ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,500,000

1,006,000

ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
10ϡΦυΩΣϔυΤτϔτξϖω
ΪυϔΪυϠχϒέΕϏσόυΖϔΩ
ϟόυϖσξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτόλ
3063μΖϔλΣϚζμϔΣ
μΖϔλϡπλΩϔσϏϬϔϟςϏ
ΣϚζμϔΣ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,982,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

-267-

09ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ξϖωΪυϔΪυϡζτΣϔυνϛιϓμ
ζΖωτϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηϠχϒ
ϟνχϗϧτλοϔυϔΩυϒμϔτλϬϨϔ
θλλόϔτόλ3137
μΖϔλλϔϟωΩμΖϔλλϔΦϬϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

07ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3035μΖϔλύλϏΩ
τΕϔΩάϖϨλμΖϔλλϔζϖλΪϗϧ
ϏϬϔϟςϏόωΕϔΩϠζλζϖλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,500,000

08ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
ϠτΣιϔΩύχωΩύσϔτ
ϟχΤ22μΖϔλύλϏΩ
σΕωΩύσϛΕ6ηϬϔμχλϔΦϬϔ
ϏϬϔϟςϏωϔλυλϖωϔό
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

3,500,000

1,006,000

ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩόΣχλΦυ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
10ϡΦυΩΣϔυΤτϔτξϖω
ΪυϔΪυϠχϒέΕϏσόυΖϔΩ
ϟόυϖσξϖωΪυϔΪυ
ϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτόλ
3063μΖϔλΣϚζμϔΣ
μΖϔλϡπλΩϔσϏϬϔϟςϏ
ΣϚζμϔΣ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

4,982,000
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09ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ξϖωΪυϔΪυϡζτΣϔυνϛιϓμ
ζΖωτϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηϠχϒ
ϟνχϗϧτλοϔυϔΩυϒμϔτλϬϨϔ
θλλόϔτόλ3137
μΖϔλλϔϟωΩμΖϔλλϔΦϬϔ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

11ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3027μΖϔλωϔυϖά
ςϛσϖμΖϔλσΕωΩϣΤΕ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

5,097,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυέΕϏσ
ϠέσϏϔΦϔυϟυϗτλ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσ
ϏϔΦϔυιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩιϗϧϏτϛΕϢλΦωϔσυϓμ
ξϖζάϏμΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσ
ϠέσύϏθϓΩνυϒνϔϡυΩ
ΩϔλξχϖηνϚΘτϏϖλιυϗτΙ
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99,000

ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩ
ϏϔμλϬϨϔϠχϒϡυΩηϔΣξΖϔ
λϓΣϟυϗτλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλ
υΕσϣιυωϖιτϔόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ

1,817,500

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϟϏΣάλ

1,200,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ

3,425,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ

268,800
υωσ

34,870,760

1,385,250

163,130,390

3,996,720

8,734,890

1,340,863

39,039,220

15,640,890

4,749,863

200,000
169,379,980

490,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

11ϡΦυΩΣϔυέΕϏσ
όυΖϔΩϠχϒϟόυϖσξϖω
ΪυϔΪυϠϏόρϓχηΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηθλλόϔτ
όλ3027μΖϔλωϔυϖά
ςϛσϖμΖϔλσΕωΩϣΤΕ
ϏϬϔϟςϏωϔυϖάςϛσϖϏϬϔϟςϏ
πϓΩϡΦλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυέΕϏσ
ϠέσϏϔΦϔυϟυϗτλ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

υωσ

5,097,000

1,200,000

1,200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσ
ϏϔΦϔυιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩιϗϧϏτϛΕϢλΦωϔσυϓμ
ξϖζάϏμΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
όΣχλΦυ

1,000,000

99,000

ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩ
ϏϔμλϬϨϔϠχϒϡυΩηϔΣξΖϔ
λϓΣϟυϗτλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλ
υΕσϣιυωϖιτϔόϓΩΣϓζ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζόΣχλΦυ
ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

678,000

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

678,000

350,000

350,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ

1,817,500

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϟϏΣάλ

1,200,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ

3,425,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ

1,213,960
υωσ

178,727,917

15,755,233
178,170,310

785,584,580
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ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσ
ϠέσύϏθϓΩνυϒνϔϡυΩ
ΩϔλξχϖηνϚΘτϏϖλιυϗτΙ

