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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แนวทางก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปูต่า - บ้านนางประยูร หมู่ที ่1  บ้าน
พุทรา*

งบประมาณ        160,000.00 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมา  หมู่ที ่1  บ้านพุทรา* งบประมาณ        160,000.00 บาท

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. สายบ้านนายสมจิตร  สืบค้า - คลอง
ห้วยลึก หมู่ที ่4 บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ        207,000.00 บาท

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจาน-คลองหนองโบสถ์ หมู่ที ่4 บ้านรัง
กาใหญ*่*

งบประมาณ 500,000.00       บาท

5 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. สายบ้านนายมานพ ใฝ่ค้า - ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนหมู่ที ่5 บ้านตะปัน

งบประมาณ        346,000.00 บาท

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมทรง หมู่ที ่5 บ้านตะปัน ** งบประมาณ 150,000.00       บาท

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-สะพานขอน หมู่ที ่5 บ้านตะปัน** งบประมาณ 290,000.00       บาท

8 โครงการซ่อมสร้างระบบระบายน ้าสระหนองโทน หมู่ที ่5 บ้านตะปัน* 495,000.00       บาท
9 โครงการวางท่อ คสล. สายบ้านนางอัญชลี  บุญอยู่ - นายศิวเศก  

เหล็กพิมาย  หมูที ่6  บ้านหนองน ้ากิน
งบประมาณ        345,000.00 บาท

10 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. สายบ้านนายบริพัฒน-์บ้านนายไสว 
เปล่ืองโนนสูง หมู่ที ่7 บ้านรังกาน้อย

งบประมาณ        148,000.00 บาท

11 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.สายบ้านนายสนอง  ค้าขาย  -  ส่ีแยก
หนองเรือ  หมู่ที ่8 บ้านหนองโสมง*

งบประมาณ        350,000.00 บาท

12 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านพุทรา  หมู่ที ่9 
บ้านพุทราก้าวหน้า

งบประมาณ        148,000.00 บาท

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 5 ตอนบน หมู่ 11 บ้านนิคม
สามัคคี**

งบประมาณ 500,000.00       บาท

14 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายซอย 7 หมู่ที ่11 บ้านนิคมสามัคคี* 475,000.00       บาท
15 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายร้าพึง-แยกบ้านนายยศ หินดง 

(คุ้มหนองรัง) หมู่ที ่12 บ้านหนองรัง*
งบประมาณ        225,000.00 บาท

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉาย  สนพิมาย (คุ้มหนองรัง) หมู่
ที ่12 บ้านหนองรัง*

งบประมาณ 55,000.00         บาท

17 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสุพิน ชั นดี (คุ้มหนองรัง) 
หมู่ที ่12 บ้านหนองรัง*

งบประมาณ 70,000.00         บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสปายรีสอร์ท-หลังวัดใหม่  สุนทริการาม 
หมู่ที ่14 บ้านพุทราพัฒนา*

งบประมาณ        300,000.00 บาท

ผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

ครั้งที่ 2   (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
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19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพน  หมู่ที ่14 บ้านพุทราพัฒนา* งบประมาณ        180,000.00 บาท

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาตู้ หมู่ที ่14 บ้านพุทราพัฒนา* งบประมาณ        125,000.00 บาท
21 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.สายบ้านนางนลันญา ร่มสบาย-ส่ีแยกวัด

ตะปัน หมู่ที ่15 ตะปันสามัคคี
งบประมาณ        346,000.00 บาท

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอธิเทพ หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชา
สรรค์*

งบประมาณ          80,000.00 บาท

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านปูเ่จริญ   หมู่ที ่17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์*

งบประมาณ          97,000.00 บาท

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรี หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ * งบประมาณ        110,000.00 บาท

25 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. สายบ้านนายประคอง -  บ้านครูประเสริฐ
 หมู่ที ่18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

งบประมาณ        347,000.00 บาท

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอ้านวย บุญก้าเนิด หมู่ที ่18 
บ้านหนองโสมงพัฒนา**

งบประมาณ 40,000.00         บาท

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประทีป-บ้านนายอุดม หมู่ 18 
บ้านหนองโสมงพัฒา**

งบประมาณ 55,000.00         บาท

28 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน ้าสายบ้านนางเฉลียว โสมประโคน-
สวนนายชูเกียรติ เปร่ียมสุข   หมูที ่19  บ้านตะปันประชาสรรค์*

งบประมาณ          60,000.00 บาท

29 โครงการวางท่อระบายน ้า  คสล.สายบ้านนายสถิตย์ -  นายเสมอ แคพิมาย
 หมู่ที ่19  บ้านตะปันประชาสรรค์

งบประมาณ        265,000.00 บาท

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทรา-บ้านงิ ว หมู่ 1,9,12,14,17,20 งบประมาณ 495,000.00       บาท
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 สายหมู่ที ่6 เชื่อมถนนโยธาฯสายเมน

ที ่4**
งบประมาณ 424,000.00       บาท

32 โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย ฝายตัว M -โนนสลักได * งบประมาณ        100,000.00 บาท

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโสมง หมู่ 18 เชื่อมถนนโยธา สาย
เมนที ่4**

งบประมาณ 500,000.00       บาท

34 โครงการถนนเพือ่การเกษตร งบประมาณ        990,000.00 บาท
35 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน ้า งบประมาณ        447,900.00 บาท

36 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ        299,000.00 บาท

2) แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที ่4  บ้านรังกาใหญ ่ 
งบประมาณ        138,191.57 บาท

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจาก
ประปาหมู่ที ่7- แยกหมู่ที ่18  หมู่ที ่7 บ้านรังกาน้อย 

งบประมาณ          99,760.38 บาท

3 โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระหนองปรือ หมู่ที ่9 บ้าน
พุทราก้าวหน้า

งบประมาณ        198,000.00 บาท

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่20 บ้านหนองไทร

งบประมาณ        232,481.04 บาท
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5 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 140,000.00       บาท

3) แนวทางก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
1 โครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านนายบุญแถม มีพิมาย-บ้านนาย

เจริญ จอมพุทรา หมู่ที ่7 บ้านรังกาน้อย
งบประมาณ          99,532.00 บาท

4) แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค
-

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการศึกษา

1 โครงการจัดซื อหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน งบประมาณ          73,000.00 บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ้าปี งบประมาณ          35,000.00 บาท

3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ            3,937.50 บาท

4 โครงการน้าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ งบประมาณ          80,000.00 บาท

5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและเยาวชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ        223,785.00 บาท

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

งบประมาณ     1,437,300.00 บาท

7 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านตะปัน-รังกาสามัคคี

งบประมาณ        396,000.00 บาท

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาล ทั ง 4 ศูนย์

งบประมาณ        150,000.00 บาท

9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ     4,454,000.00 บาท

10 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ     2,008,011.74 บาท

11 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ        442,221.00 บาท

12 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ     1,066,500.00 บาท

13 โครงการเงินรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ        370,800.00 บาท

14 โครงการจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ          46,950.00 บาท

2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั
1 โครงการตรวจคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค งบประมาณ          21,750.00 บาท
2 โครงการประชาคมเพือ่จัดท้าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ          18,850.00 บาท
3 โครงการป้องกันเด็กจมน ้า งบประมาณ          99,735.00 บาท
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ            2,700.00 บาท
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5 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกายเพือ่สุขภาพ งบประมาณ          12,500.00 บาท
6 โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ          27,820.00 บาท
7 โครงการจัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ          58,500.00 บาท
8 โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย งบประมาณ          50,000.00 บาท
9 โครงการจัดซื อทรายก้าจัดลูกน ้าและน ้ายาพ่นหมอกควันก้าจัดยุง งบประมาณ          90,000.00 บาท

10 โครงการคัดกรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง

งบประมาณ          34,818.00 บาท

11 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม งบประมาณ          19,874.00 บาท

12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก 0-5 ปี งบประมาณ          23,950.00 บาท

13 โครงการอบรมความรู้แก่ อสร. งบประมาณ          38,250.00 บาท

14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุต าบล
รังกาใหญ่

งบประมาณ          53,050.00 บาท

15 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการและผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง  
ในต าบลรังกาใหญ่

งบประมาณ          19,200.00 บาท

16 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   งบประมาณ        150,000.00 บาท

17 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ        500,000.00 บาท

3) แนวทางการพัฒนาและสิ่งเสริมสวัสดกิารชมุชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ   15,662,900.00 บาท

2 โครงการเบี ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ     2,876,000.00 บาท

3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ        115,500.00 บาท

4 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี งบประมาณ        139,000.00 บาท

5 โครงการจัดท้าสถานทีท่ีเ่อื อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณ          46,700.00 บาท

6 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ          35,632.00 บาท

7 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ        175,200.00 บาท

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ งบประมาณ          61,850.00 บาท

9 โครงการจัดซื อเคร่ืองวิทยุส่ือสารประจ้ารถพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 2
 ชุด

งบประมาณ 46,000.00         บาท

10 โครงการจัดซื ออุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วย งบประมาณ 6,950.00           บาท

11 โครงการจัดซื อป้ายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ งบประมาณ        190,000.00 บาท

12 โครงการจัดซื อเสาแม่ข่ายพร้อมติดตั ง งบประมาณ          50,000.00 บาท

13 โครงการจัดซื ออุปกรณ์ดับเพลิง          36,200.00 บาท
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14 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลรัง
กาใหญ*่*

งบประมาณ        760,000.00 บาท

4) แนวทางป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงตดิยาเสพตดิ
1 โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด งบประมาณ          25,000.00 บาท

5) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล งบประมาณ        494,657.50 บาท

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลรังกาใหญ่

งบประมาณ          29,900.00 บาท

6) แนวทางการพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
1 โครงการกิจกรรมทางศาสนาและวันส้าคัญทางราชการ งบประมาณ            6,637.50 บาท

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าต้าบล งบประมาณ          25,000.00 บาท

3 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ          19,200.00 บาท

4 โครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเทีย่วพิมาย งบประมาณ        152,000.00 บาท

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชพีแก่ชมุชน

1 โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ มได้ งบประมาณ          44,990.00 บาท

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ        735,250.00 บาท

3 โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน งบประมาณ          49,100.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
 และการแปรรูปสินค้าการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมการด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ        139,160.00 บาท

2 โครงการขับเคล่ือนการน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถี
ชีวิต**

งบประมาณ 49,300.00         บาท

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม
1) แนวทางส่งเสริมการก าจัดขยะมลูฝอย เพ่ือให้ชมุชนน่าอยู่
1 โครงการก้าจัดวัชพืชและท้าความสะอาดแหล่งน ้า งบประมาณ        122,000.00 บาท

2 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ          72,000.00 บาท
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3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/สถานศึกษาต้นแบบลในการคัดแยกขยะ งบประมาณ          93,940.00 บาท

4 โครงการจัดซื อภาชนะรองรับขยะ งบประมาณ 148,940.00       บาท

2) แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ          32,450.00 บาท

5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาพส่วน ในการพัฒนาทางการเมอืงและสังคม
1 โครงการรังวัดปักเขตทีส่าธารณะ งบประมาณ          12,135.00 บาท

2 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที ่17  บ้านหนอง 
คูประชาสรรค์

งบประมาณ          62,500.00 บาท

3 โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 16 บ้านสามัคคี 1 งบประมาณ        346,000.00 บาท

4 โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชม หมู่ 2 บ้านฉกาจ งบประมาณ        348,000.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีดีความสามารถในการพัฒนา
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร งบประมาณ            7,300.00 บาท

2 โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ บุคลากร

งบประมาณ        202,955.00 บาท

3 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล งบประมาณ                       -   บาท

4 โครงการติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต้าบลรังกาใหญ*่* งบประมาณ        199,000.00 บาท

5 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ส้านักปลัดเทศบาล** งบประมาณ        100,000.00 บาท

6 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ งบประมาณ        496,000.00 บาท

7 โครงการจ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ของเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่   

งบประมาณ          20,000.00 บาท

8 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข่าวการจัดซื อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยอุดหนุนให้แก ่อบต.ในเมือง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา 
 

งบประมาณ            8,000.00 บาท

9 โครงการจัดท้าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ          26,582.00 บาท

10 โครงการจัดท้าประชาคม งบประมาณ          41,826.00 บาท

11 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ งบประมาณ               450.00 บาท

12 โครงการจัดท้าระบบแผนทีภ่าษี งบประมาณ          80,735.00 บาท

13 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี งบประมาณ          17,000.00 บาท

14 โครงการรังวัดปักเขตทีส่าธารณะ งบประมาณ          12,135.00 บาท
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15 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัยพ์สินของทางราชการ งบประมาณ 437,320.90       บาท

16 โครงการจัดท้าประกันภัยรถยนต์ งบประมาณ 11,740.19         บาท

17 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ในการท้างานของเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ #REF! บาท

18 โครงการจัดซื อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่า
กว่า 2,000 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแคบ จ้านวน 1 คัน

งบประมาณ        780,000.00 บาท

19 โครงการจัดซื อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 60x180x70 ซม. จ้านวน 20
 ตัว

งบประมาณ 35,500.00         บาท

20 โครงการจัดซื อโต๊ะพับกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.จ้านวน 15 ตัว งบประมาณ 13,500.00         บาท

21 โครงการก่อสร้างรั วอาคารส้านักงานเทศบาล** งบประมาณ 590,000.00       บาท

22 โครงการเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 18 นิ ว จ้านวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 59,000.00         บาท

23 โครงการจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ้านวน 2 เคร่ือง  แบบข้อแข็ง 
จ้านวน 3 เคร่ือง

งบประมาณ 50,000.00         บาท

หมายเหตุ  *  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
             ** โครงการอยู่ระหว่างด้าเนินการ


