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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แกไข) 
๒ 



            ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 4 5.97% 1,940,000 2.21% สํานักชาง

รวม 4 5.97% 1,940,000 2.21%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 15 22.39% 6,853,000 7.81% สํานักชาง

รวม 15 22.39% 6,853,000 7.81%

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 47 70.15% 78,127,800 89.06% สํานักชาง

รวม 47 70.15% 78,127,800 89.06%

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.49% 800,000 0.91% สํานักชาง

 รวม 1 1.49% 800,000 0.91%

รวมทั้งสิ้น 67 100.00% 87,720,800 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 6
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

250 ขุดลอกลําหวยลําละเลิง 
บานโนนลาว หมูที่ 6 
ตําบลลําคอหงษ เชื่อมตอ 
บานโนนขุนกัน บาน
ปราสาท หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        442,000 บานโนนลาว หมูที่ 6
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ บานโนน
ขุนกัน บานปราสาท
 หมูที่ 7 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/14)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

250 ขุดลอกลําหวยลําละเลิง 
บานโนนลาว หมูที่ 6 
ตําบลลําคอหงษ เชื่อมตอ 
โนนขุนกัน บานปราสาท 
หมูที่ 7 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        442,000 บานโนนลาว หมูที่ 6
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ โนนขุนกัน
 บานปราสาท หมูที่
 7 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/14)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 139 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 17 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  หนวยงานรับผิดชอบหลัก ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

256 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานบุตะโกเมืองใหม 
หมูที่ 19 ตําบลวังน้ําเขียว
 ถึงบานโคกสันติสุข หมูที่ 
9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 ลบ.
ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร 
สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 เมตร หนา 
0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

        500,000 บานบุตะโกเมืองใหม
 หมูที่ 19 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึงบานโคก
สันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/20)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

256 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานบุตะโกเมืองใหม 
หมูที่ 19 ตําบลวังน้ําเขียว
 ถึงบานโคกสันติสุข หมูที่ 
9 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวาง 20 เมตร  ยาว 177 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือ
ปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 ลบ.ม. พรอมสัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 6 เมตร 
ยาว 30 ม. ลึก 1 ม. หนา 0.10 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานบุตะโกเมืองใหม
 หมูที่ 19 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึงบานโคก
สันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/20)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 29 )

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  หนวยงานรับผิดชอบหลัก  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

257 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 30 ม.ลึก 1.0 ม. หนา 0.10 ม. สัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไทรทอง หมูที่ 7
 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/21)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

257 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึงบาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวาง 20 เมตร ยาว 177 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1/1.5 
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวาง 6 เมตร ยาว 
30 เมตร ลึก 1 เมตร  หนา 0.10 เมตร สัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 5 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไทรทอง หมูที่ 7
 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/21)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 31 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  หนวยงานรับผิดชอบหลัก ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

258 ขุดลอกลําละหลอด (วังนา
แซง) บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 14 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 770 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        498,000 บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

1/3.3/28)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

258 ขุดลอกลําละหลอด (วังนา
แซง) บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวางเฉลี่ย 14 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 770 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกลี่ยตกแตง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        498,000 บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

1/3.3/28)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 7)

     1,940,000

4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 33 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  หนวยงานรับผิดชอบหลัก  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนครบุรี

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนครบุรี ขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 180 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี สํานักการชาง หนา 718
ขอ 001

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
6/3.1/28)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนครบุรี

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนครบุรี ขนาด
กวาง 7 เมตร ยาว 36 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 180 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี สํานักชาง หนา 718
ขอ 001

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
6/3.1/28)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ขอความใหม เหตุผล แกไขแกไขยุทธศาสตร แผนงาน รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

กอสรางรั้ว คสล.โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 
รั้วคอนกรีตบลอค ขนาดสูง  2.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 718
ขอ 002

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
6/3.1/115)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

กอสรางรั้ว คสล.โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 
รั้วคอนกรีตบลอค ขนาดสูง  2.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

สํานักชาง หนา 718
ขอ 002

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
6/3.1/115)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก ใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 กอสรางหลังคาทางเดิน 
(Cover Way)โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover Way) ขนาด
กวาง 1.50 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 135 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 003

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/180)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 กอสรางหลังคาทางเดิน 
(Cover Way)โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover Way) ขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 135 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 719
ขอ 003

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/180)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

7 กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู
 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู 1) ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 520 ตร.ม. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 007

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/122)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

7 กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู
 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู 1) ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 520 ตร.ม. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักชาง หนา 721
ขอ 007

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/122)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

12



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

10 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
175 เมตร โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        493,000 โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 010

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/2)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

10 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 2.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        493,000 โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักชาง หนา 722
ขอ 010

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/2)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

13



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

11 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 แหง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        465,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 011

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/37)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

11 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        465,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 011

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/37)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล   แกไขยุทธศาสตร แผนงาน รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

14



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

12 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
 (เชื่อมตอโครงการเดิม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร โรงเรียนคลองไผวิทยา ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        460,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักการชาง หนา 723
ขอ 012

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/30)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

12 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
 (เชื่อมตอโครงการเดิม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร โรงเรียนคลองไผวิทยา ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        460,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 012

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/30)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 62 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

15



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

13 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

กอสรางอาคารโรงจอดรถ ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 33 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 013

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/181)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

13 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

กอสรางอาคารโรงจอดรถ ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 33 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 724
ขอ 013

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 62 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

16



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

14 ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ ตามอาคาร 216 ล 
(ปรับปรุง 29) และอาคาร 318ล/38 (พิเศษ) 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        400,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 014

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/8)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

14 ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ ตามอาคาร 216 ล 
(ปรับปรุง 29) และอาคาร 318ล/38 (พิเศษ) 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        400,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

สํานักชาง หนา 724
ขอ 014

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/8)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 62)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

17



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอโรงอาหาร) ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 65 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 325 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ทั้ง 2 ขาง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

        188,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 891
ขอ 202

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/32)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอโรงอาหาร) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 65 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 325 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ขาง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        188,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 891
ขอ 202

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/32)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร  แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา  129 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

220 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
765 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 895
ขอ 206

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/22)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

220 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 765 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 895
ขอ 206

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/22)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.ย.พ.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 131 )

ส.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอบานพักครู) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอบานพักครู) ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 750 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ทั้ง 2 ขางตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        438,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 896
ขอ 207

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/31)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เชื่อมตอบานพักครู) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอบานพักครู) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 750 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 
ขางตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        438,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 896
ขอ 207

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/31)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 131 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

241 ปรับปรุงกั้นผนังหอง
สํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12หองเรียน (ใตถุน
โลง) โรงเรียนบานใหมพิทยา

ปรับปรุงกั้นผนังหองสํานักงานอาคารเรียน 4 ชั้น 
12 หองเรียน (ใตถุนโลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยา ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

        500,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยา อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 913
ขอ 020

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/74)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

241 ปรับปรุงกั้นผนังหอง
สํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12หองเรียน (ใตถุน
โลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

ปรับปรุงกั้นผนังหองสํานักงานอาคารเรียน 4 ชั้น 
12 หองเรียน (ใตถุนโลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

        500,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 913
ขอ 020

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/74)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

2.1 แผนงานการศึกษา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 137 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่
จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.

ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

244 ปรับปรุงพื้นอาคารโดม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงพื้นอาคารโดม ขนาดกวาง 58 เมตร 
ยาว 24 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,392 ตร.ม.โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 915
ขอ 023

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/145)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

244 ปรับปรุงพื้นอาคารโดม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงพื้นอาคารโดม ขนาดกวาง 58 เมตร 
ยาว 24 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,392 ตร.ม.โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 915
ขอ 023

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/145)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลักใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค.

ส.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 137 )

22



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

247 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 1 แหง 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

        410,000  โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 916
ขอ 026

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/1)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

247 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 1 แหง 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

        410,000  โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 916
ขอ 026

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
6/3.1/1)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

     6,853,000

15

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 138 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
ถนนสายบานโนนสะอาด 
หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง - 
บานโนนสูง หมูที่ 8 ตําบล
สีสุก อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     1,200,000 บานโนนสะอาด หมู
ที่ 2 ตําบลบึงสําโรง
 - บานโนนสูง หมูที่
 8 ตําบลสีสุก 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 736
ขอ 022

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/12)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
ถนนสายบานโนนสะอาด 
หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง - 
บานโนนสูง หมูที่ 8 ตําบล
สีสุก อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     1,200,000 บานโนนสะอาด หมู
ที่ 2 ตําบลบึงสําโรง
 - บานโนนสูง หมูที่
 8 ตําบลสีสุก 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 736
ขอ 022

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/12)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 68 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

39 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายบาน
พันดุงพัฒนาหมูที่ 7 เชื่อม
 บานหนองกระโดน หมูที่ 
5 ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 595 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3570 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,400,000 บานพันดุงพัฒนา
หมูที่ 7 เชื่อม บาน
หนองกระโดน หมูที่
 5 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 025

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/216)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

39 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายบาน
พันดุงพัฒนา หมูที่ 7 
ตําบลพันดุง เชื่อม บาน
หนองกระโดน หมูที่ 5 
ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 595 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3570 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,400,000 บานพันดุงพัฒนา
หมูที่ 7 ตําบลพันดุง
  เชื่อม บานหนอง
กระโดน หมูที่ 5 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 737
ขอ 025

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/216)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 69 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

41 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานโคก
แขวนพัฒนา หมูที่ 8 (สาย
รอบบานโคกแขวนพัฒนา) 
ตําบลพันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตอตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 5,070 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโคกแขวนพัฒนา
 หมูที่ 8 (สายรอบ
บานโคกแขวน
พัฒนา) ตําบลพันดุง
 อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตอตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 739
ขอ 027

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/217)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

41 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานโคก
แขวนพัฒนา หมูที่ 8 (สาย
รอบบานโคกแขวนพัฒนา) 
ตําบลพันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 845 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,070 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโคกแขวนพัฒนา
 หมูที่ 8 (สายรอบ
บานโคกแขวน
พัฒนา) ตําบลพันดุง
 อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 739
ขอ 027

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/217)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 70 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม  สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

48 กอสรางถนน คสล.สายบาน
โนนประดู หมูที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อม บานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานโนนประดู หมูที่
 1 ตําบลพะงาด 
เชื่อม บานสระกรวด
 หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 743
ขอ 034

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/19)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

48 กอสรางถนน คสล.สายบาน
โนนประดู หมูที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อม บานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 ม. ยาว 178 
ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

        500,000 บานโนนประดู หมูที่
 1 ตําบลพะงาด 
เชื่อม บานสระกรวด
 หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 743
ขอ 034

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/19)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 72 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางชุมชน บาน
หนองสะเดา หมูที่ 1 ใน
เขตเทศบาลตําบลไทรโยง-
ไชยวาล เชื่อม บานโกรก
สําโรง หมูที่ 4 ตําบลครบุรี 
เขต อบต.ครบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 427 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,708 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,261,000 บานหนองสะเดา 
หมูที่ 1 ในเขต
เทศบาลตําบลไทร
โยง-ไชยวาล เชื่อม 
บานโกรกสําโรง หมู
ที่ 4 ตําบลครบุรี

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 042

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/114)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

56 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางชุมชน หนอง
สะเดา หมูที่ 1 ในเขต
เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชย
วาล เชื่อม บานโกรกสําโรง
 หมูที่ 4 ตําบลครบุรี เขต 
อบต.ครบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 427 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,708 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

     1,261,000 หนองสะเดา หมูที่ 1
 ในเขตเทศบาล
ตําบลไทรโยง-ไชย
วาล เชื่อม บาน
โกรกสําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี

สํานักชาง หนา 749
ขอ 042

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/114)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 75 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโกรกสําโรง หมูที่
 4 เขตองคการบริหารสวน
ตําบลครบุรี เชื่อมชุมชน 
หมูที่ 1 เขตเทศบาลตําบล
ไชยโยง-ไชยวาล ตําบลคร
บุรี อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,357,000 บานโกรกสําโรง หมู
ที่ 4  เชื่อมชุมชน 
หมูที่ 1 ตําบลครบุรี
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 751
ขอ 044

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/132)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บานโกรก
สําโรง  เขตองคการบริหาร
สวนตําบลครบุรี เชื่อม
ชุมชน หมูที่ 1 เขต
เทศบาลตําบลไชยโยง-ไชย
วาล ตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,357,000 หมูที่ 4 บานโกรก
สําโรง เชื่อมชุมชน 
หมูที่ 1 ตําบลครบุรี
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 751
ขอ 044

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/132)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 แและแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 76 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

67 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหนองบัว-หนองผักแวน
 บานโนนนอยพัฒนา หมูที่
 13 เทศบาลตําบลชุม
พวง-อบต.ชุมพวง ตําบล
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
215  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนน
นอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบล
ชุมพวง-อบต.ชุมพวง
 ตําบลชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 760
ขอ 053

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/471)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

67 กอสรางถนน คสล.สาย
หนองบัว-หนองผักแวน 
บานโนนนอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบลชุมพวง-
อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
215  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนน
นอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบล
ชุมพวง-อบต.ชุมพวง
 ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 760
ขอ 053

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/471)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 80 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

72 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ขาคีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม บานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 794 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 765
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/70)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

72 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ขาคีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 794 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 765
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/70)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 81 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

75 กอสรางถนนหินคลุก บาน
จะบู หมูที่ 9 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 535 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 061

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/638)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

75 กอสรางถนนหินคลุก บาน
จะบู หมูที่ 9 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
535 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานจะบู หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 768
ขอ 061

(เปลียนแปลง 9
6/3.1/638)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 82 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

82 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานซับสําราญ หมูที่ 2 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. ตาม
แบบและ รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 775
ขอ 068

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/262)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

82 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานซับสําราญ หมูที่ 2 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 
2,520 ตร.ม. ตามแบบและ รายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 775
ขอ 068

(เปลี่ยนแปลง 9)
6/3.1/262)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 85 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

86 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต จากบาน
ดอนยาว หมูที่ 3 ตําบล
ดอนยาวใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบลโนนแดง 
ตําบลโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 593 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,965 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

     1,919,000 บานดอนยาว หมูที่ 
3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบล
โนนแดง ตําบลโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 779
ขอ 072

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/172)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

86 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต จากบาน
ดอนยาว หมูที่ 3 ตําบล
ดอนยาวใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบลโนนแดง 
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 593 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,965 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

     1,919,000 บานดอนยาว หมูที่ 
3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบล
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 779
ขอ 072

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/172)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

มิ.ย.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 86 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

96 กอสรางถนน คสล.สาย
เลียบเหมืองบานนอย หมูที่
 6 ตําบลโตนด เชื่อมตอ
เขต บานหญาปลอก หมูที่ 
7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
502 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 2,008 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,093,000 บานนอย หมูที่ 6 
ตําบลโตนด เชื่อม
บานหญาปลอก หมู
ที่ 7 ตําบลบิง 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 788
ขอ 082

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/160)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

96 กอสรางถนน คสล.เสน
เลียบเหมืองบานนอย หมูที่
 6 ตําบลโตนด เชื่อมตอ
เขต บานหญาปลอก หมูที่ 
7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 502 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 2,008 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,093,000 บานนอย หมูที่ 6 
ตําบลโตนด เชื่อม
บานหญาปลอก หมู
ที่ 7 ตําบลบิง 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 788
ขอ 082

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/160)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 89 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

100 กอสรางถนน คสล. สาย
บานวังโพน หมู 2 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
515 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 2,575 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายบานวังโพน หมู
 2 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 792
ขอ 086

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/194)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

100 กอสรางถนน คสล. สาย
บานวังโพน หมู 2 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 515 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 2,575 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายบานวังโพน หมู
 2 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 792
ขอ 086

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/194)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 91 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย -
บานแฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,275 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        748,800 บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย -บาน
แฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 793
ขอ 087

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/196)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย -
บานแฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,275 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        748,800 บานแดงนอย หมูที่ 
2 สายโคกปาเตี้ย 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย -บาน
แฝก หมูที่ 3 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 793
ขอ 087

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/196)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 91 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

105 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานทาเนิน หมูที่ 4 สาย
โรงฆาสัตว เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานทาเนิน หมูที่ 4
 สายโรงฆาสัตว 
เชื่อมตอ เทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 797
ขอ 091

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/181)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

105 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานทาเนิน หมูที่ 4 สาย
โรงฆาสัตว เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,350 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานทาเนิน หมูที่ 4
 สายโรงฆาสัตว 
เชื่อมตอ เทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 797
ขอ 091

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 92 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

106 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานคึมมวง หมูที่ 13 
ตําบลบัวใหญ สายบานคึม
มวง ไป คุมสวนผัก 
เชื่อมตอ เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 960 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคึมมวง หมูที่ 
13 ตําบลบัวใหญ 
สายบานคึมมวง ไป 
คุมสวนผัก เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 798
ขอ 092

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/182)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

106 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานคึมมวง หมูที่ 13 
ตําบลบัวใหญ สายบานคึม
มวง ไป คุมสวนผัก 
เชื่อมตอ เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไมนอยกวา 960 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคึมมวง หมูที่ 
13 ตําบลบัวใหญ 
สายบานคึมมวง ไป 
คุมสวนผัก เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 798
ขอ 092

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/182)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 93 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

109 ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลติก
คอนกรีต  (สายดานชาง - 
บานหนองหญาปลอง) จาก
บานหนองไผงาม - บาน
ขามเตี้ย เชื่อม ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 520 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,160 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,174,000 (สายดานชาง - บาน
หนองหญาปลอง) 
จากบานหนองไผงาม
 - บานขามเตี้ย 
เชื่อม ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 801
ขอ 095

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/186)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

109 ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิดแอสฟลติก
คอนกรีต  (สายดานชาง - 
บานหนองหญาปลอง) จาก
บานหนองไผงาม - บาน
ขามเตี้ย เชื่อม ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลทติ
กคอนกรีต  กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร ยาว 520 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 4,160 
ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

     2,174,000 (สายดานชาง - บาน
หนองหญาปลอง) 
จากบานหนองไผงาม
 - บานขามเตี้ย 
เชื่อม ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 801
ขอ 095

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/186)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 94 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

110 กอสรางถนนลาดยาง สาย
บานโสกรัง - บานหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบลหนอง
แจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,440 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,080,000 สายบานโสกรัง - 
บานหนองบัวสะอาด
 ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบล
หนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 802
ขอ 096

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/188)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

110 กอสรางถนนลาดยาง สาย
บานโสกรัง - บานหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบลหนอง
แจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 
740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,440 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,080,000 สายบานโสกรัง - 
บานหนองบัวสะอาด
 ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบล
หนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 802
ขอ 096

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/188)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 94 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

112 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหวยชงโค หมูที่ 1 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบาน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 1)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
สองขางๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายบานหวยชงโค 
หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์
 เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 804
ขอ 098

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/291)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

112 กอสรางถนน คสล.สาย
บานหวยชงโค หมูที่ 1 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบาน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 1)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางสอง
ขางๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 สายบานหวยชงโค 
หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์
 เชื่อมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 804
ขอ 098

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/291)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 95 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

113 กอสรางถนน คสล.บานวัง
โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานดอนตะหนิน หมู
ที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 2)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
สองขางๆ ละ 0.20 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 805
ขอ 099

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/288)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

113 กอสรางถนน คสล.บานวัง
โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เชื่อมบานดอนตะหนิน หมู
ที่ 2 ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา (โดย
ประชาคม ม.2)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางสองขางๆ
 ละ 0.20 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

        500,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม
บานดอนตะหนิน 
หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 805
ขอ 099

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/288)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 95 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

122 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) บาน
คลองยาง-บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 813
ขอ 108

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/155)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

122 ถนน (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บานคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 813
ขอ 108

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/155)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 98 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

127 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนระเวียง สายทิศเหนือ 
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง 
สายทิศเหนือ หมูที่ 
8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุด
พิมาน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 818
ขอ 113

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/141)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

127 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนระเวียง สายทิศเหนือ 
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลบ.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง 
สายทิศเหนือ หมูที่ 
8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุด
พิมาน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 818
ขอ 113

(เปลี่ยนแปลง 9
6/3.1/141)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 100 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

141 กอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,138 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,828 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 1.00 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 สายทางบานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 3 
ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 832
ขอ 127

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/275)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

141 กอสรางถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,138 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 6,828 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 1.00 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 สายทางบานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 3 
ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 832
ขอ 127

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/275)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 105 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

146 กอสรางถนนคสล. บานทุง
กระโดน หมูที่ 9 ตําบลสี
มุม เชื่อม บานใหม ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
วัดปาพิทักษธรรมทุงสีมา
ราม ชวงที่ 2)

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
619 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,095 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,690,000 บานทุงกระโดน หมู
ที่ 9 ตําบลสีมุม 
เชื่อม บานใหม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 837
ขอ 132

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/887)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

146 กอสรางถนนคสล. บานทุง
กระโดน หมูที่ 9 ตําบลสี
มุม เชื่อม บานใหม ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
วัดปาพิทักษธรรมทุงสีมา
ราม ชวงที่ 2)

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 619 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,095 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,690,000 บานทุงกระโดน หมู
ที่ 9 ตําบลสีมุม 
เชื่อม บานใหม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 837
ขอ 132

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/887)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 106 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

148 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(อบจ.นม.01221) บาน
ฝาย - บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,760 
ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01221) 
บานฝาย - บานนา
ตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 839
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/20)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

148 ถนน (อบจ.นม.01221) 
บานฝาย - บานนาตม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,760 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01221) 
บานฝาย - บานนา
ตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 839
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/20)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 108 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานซาด หมูที่ 6
 ตําบลชีวาน-บานโนนเสว 
หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 233 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจารจรคอนกรีตไมนอยกวา 932 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานซาด หมูที่ 6 
ตําบลชีวาน-บานโนน
เสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 843
ขอ 138

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/297)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานซาด หมูที่ 6
 ตําบลชีวาน-บานโนนเสว 
หมูที่ 11 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 233 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 932 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานซาด หมูที่ 6 
ตําบลชีวาน-บานโนน
เสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 843
ขอ 138

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/297)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 108 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

155 กอสรางถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนบานหนองบัวหมูที่
 8 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง ไปถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 4,400 ตร.ม.ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,490,000 หลังโรงเรียนบาน
หนองบัว หมูที่ 8 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อม
ตําบลหนองงูเหลือม
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 845
ขอ 141

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/344)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

155 กอสรางถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนบานหนองบัวหมูที่
 8 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง ไปถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
1,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 4,400 ตร.ม.ไหลทางหินคลุกหนา
เฉลี่ยขางละ 0.50ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,490,000 หลังโรงเรียนบาน
หนองบัว หมูที่ 8 
ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง ไปถนน
มิตรภาพ เชื่อม
ตําบลหนองงูเหลือม
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 845
ขอ 141

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/344)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 109 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคลองซอย 4 
ซายแยกขวา) บานขอยงาม
 หมูที่ 4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
912 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขอยงาม หมูที่ 
4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 850
ขอ 146

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/293)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคลองซอย 4 
ซายแยกขวา) บานขอยงาม
 หมูที่ 4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน หมูที่ 1 
ตําบลประชอน อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
912 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขอยงาม หมูที่ 
4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 850
ขอ 146

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/293)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 111 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

164 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01211) บาน
หนองไทร-บานโกรกเดือน
หา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 245 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1960 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01211) 
บานหนองไทร-บาน
โกรกเดือนหา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 853
ขอ 150

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/11)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

164 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01211) บาน
หนองไทร-บานโกรกเดือน
หา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 245 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,960 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 (อบจ.นม.01211) 
บานหนองไทร-บาน
โกรกเดือนหา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 853
ขอ 150

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/11)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 112 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

169 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายทาง
บานบึงรี หมูที่ 2 ตําบล
หนองไขน้ํา เชื่อม บาน
หนองกระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 728 
เมตร หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 4,368 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานบึงรี หมูที่ 2 
ตําบลหนองไขน้ํา 
เชื่อม บานหนอง
กระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 858
ขอ 155

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/338)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

169 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายทาง
บานบึงรี หมูที่ 2 ตําบล
หนองไขน้ํา เชื่อม บาน
หนองกระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 ม. ยาว 728 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,368 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานบึงรี หมูที่ 2 
ตําบลหนองไขน้ํา 
เชื่อม บานหนอง
กระดังงา หมูที่ 15 
ตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 858
ขอ 155

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/338)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 114 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

179 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานคลอง
ไทร หมูที่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 604 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 3,624 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานคลองไทร หมูที่
 9 ตําบลไทยสามัคคี
 เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 865
ขอ 165

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/312)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

179 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานคลอง
ไทร หมูที่ 9 ตําบลไทย
สามัคคี เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 604 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
3,624 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานคลองไทร หมูที่
 9 ตําบลไทยสามัคคี
 เชื่อม ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 865
ขอ 165

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/312)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 117 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

187 กอสรางถนน คสล.บานโนน
เสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดนอย
 เชื่อม บานหัน หมูที่ 1 
ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 840 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.40 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนเสลา หมูที่ 
6 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานหัน หมูที่
 1 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 871
ขอ 173

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/833)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

187 กอสรางถนน คสล.บานโนน
เสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดนอย
 เชื่อม ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 840 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.40 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

        500,000 บานโนนเสลา หมูที่ 
6 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม ตําบลบานหัน
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 871
ขอ 173

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/833)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 120)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

195 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานถนนหัก
 หมูที่ 9 - บานโนนเมือง 
หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,790 ตร.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,000,000 บานถนนหัก หมูที่ 9
 - บานโนนเมือง หมู
ที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่
 2 ตําบลสีดา (เขต
เทศบาลตําบลสีดา) 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 876
ขอ 181

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/322)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

195 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานถนนหัก
 หมูที่ 9 - บานโนนเมือง 
หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน 
คสล. ไมนอยกวา 8,790 ตารางเมตร  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,000,000 บานถนนหัก หมูที่ 9
 - บานโนนเมือง หมู
ที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่
 2 ตําบลสีดา (เขต
เทศบาลตําบลสีดา) 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 876
ขอ 181

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/322)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 122 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

196 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานหินแห 
หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง 
บานดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 900 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหินแห หมูที่ 8 
ตําบลสีดา ถึง บาน
ดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 877
ขอ 182

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/321)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

196 กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล บานหินแห 
หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง 
บานดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. 
ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหินแห หมูที่ 8 
ตําบลสีดา ถึง บาน
ดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 877
ขอ 182

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/321)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 122 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

201 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-บาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,180 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,851,000 บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-
บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง

สํานักการชาง หนา 881
ขอ 187

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/436)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

201 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17 - บาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,180 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,851,000 บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-
บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
 จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักชาง หนา 881
ขอ 187

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/436)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 124)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ เชื่อมบานวัง
คลา ม.5 ต.โนนสมบูรณ อ.
เสิงสาง จ.นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 975 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

        568,000 เทศบาลโนนสมบูรณ
 เชื่อมบานวังคลา 
ม.5 ต.โนนสมบูรณ 
อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 882
ขอ 188

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/437)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากเขต
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ
 - บานวังคลา หมูที่ 5 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 5 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
975 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        568,000 เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ - บานวัง
คลา หมูที่ 5 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 882
ขอ 188

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/437)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 124 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัวแรต 
เชื่อม บานสวรรควารี หมูที่
 9 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 8,400 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรังตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     5,000,000 บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อม บาน
สวรรควารี หมูที่ 9 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 882
ขอ 189

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/343)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัวแรต 
เชื่อม บานสวรรควารี หมูที่
 9 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 8,400 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     5,000,000 บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัว
แรต เชื่อม บาน
สวรรควารี หมูที่ 9 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 882
ขอ 189

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/343)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 125 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

207 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบลหนองไม
ไผ เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบล
หนองไมไผ เชื่อม 
ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 884
ขอ 193

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/441)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

207 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบลหนองไม
ไผ อําเภอหนองบุญมาก 
เชื่อม ตําบลมาบตะโกเอน
 อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองไมไผแสน
สุข หมูที่ 9 ตําบล
หนองไมไผ เชื่อม 
ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 884
ขอ 193

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/441)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 126 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

212 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08305) บาน
หวย-บานหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 16,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     7,437,000 (อบจ.นม.08305) 
บานหวย-บานหนอง
บัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 889
ขอ 198

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/57)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

212 ถนน อบจ.นม.08305 
บานหวย-บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) ขนาด
ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 16,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     7,437,000 (อบจ.นม.08305) 
บานหวย-บานหนอง
บัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 889
ขอ 198

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9

6/3.1/57)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 128)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

215 กอสรางถนนแอสฟลท     
ติกคอนกรีต จากรานศิวิไล
 หมูที่ 1 ตําบลบัวลาย - 
บานโนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,220 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,649,000 รานศิวิไล หมูที่ 1 
ตําบลบัวลาย - บาน
โนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 890
ขอ 201

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/204)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

215 กอสรางถนนแอสฟลท     
ติกคอนกรีต จากรานศิวิไล
 หมูที่ 1 ตําบลบัวลาย - 
บานโนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6.00 
เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,220 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,649,000 รานศิวิไล หมูที่ 1 
ตําบลบัวลาย - บาน
โนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 890
ขอ 201

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/204)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 129 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

232 ปรับปรุงซอมแซมถนน  ลาด
ยางแอสฟลทติกคอน กรีต 
โดยวิธี Pavement in-Place
 Recycling    สาย นม.ถ.
262-02 จากสามแยกบาน
วังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธ์ิ 
เชื่อม บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีตโดยวิธี Pavement in-Place Recycling สาย 
นม.ถ.262-02 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 782 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,474 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,250,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม 
บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 904
ขอ 011

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/244)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

232 ปรับปรุงซอมแซมถนน  ลาด
ยางแอสฟลทติกคอน กรีต 
โดยวิธี Pavement in-Place
 Recycling    สาย นม.ถ.
262-02 จากสามแยกบาน
วังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธ์ิ 
เชื่อม บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีตโดยวิธี Pavement in-Place Recycling สาย 
นม.ถ.262-02 กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 782 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,474 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,250,000 บานวังโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อม 
บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 904
ขอ 011

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/244)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 134)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

234 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
 กม.9 ธนะรัชตผานศึก-วชิ
ราฯ (สายขางวัดถ้ําเขาวง) 
บานหนองนํ้าแดง หมูที่ 1 
ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม
ตําบลกลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 4,500 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานหนองนํ้าแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อมตําบล
กลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 906
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/276)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

234 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอนกรีต) 
ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต
ผานศึก-วชิราฯ (สายขาง
วัดถ้ําเขาวง) บานหนองนํ้า
แดง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อมตําบลกลางดง
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,500,000 บานหนองนํ้าแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อมตําบล
กลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 906
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/276)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 135)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

235 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
แยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ
 บานหนองนํ้าแดง หมูที่ 1
 ตําบลหนองน้ําแดง เชื่อม 
ตําบลหมูสี และตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว 1,153 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,071 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,300,000 บานหนองนํ้าแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อม ตําบล
หมูสี และตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 907
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/280)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

235 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอนกรีต) 
ถนนสายแยกสักภูเดือน-
สายวชิราฯ บานหนองนํ้า
แดง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อม ตําบลหมูสี 
และตําบลปากชอง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว 1,153 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,071 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,300,000 บานหนองนํ้าแดง 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
น้ําแดง เชื่อม ตําบล
หมูสี และตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 907
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/280)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 135 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

248 ปรับปรุงถนนภายในสํานัก
การชาง อบจ.นม. สํานัก
การชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
ตําบลมะเริง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 
523 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 3,138 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,860,000 สํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
 ตําบลมะเริง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 917
ขอ 027

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

248 ปรับปรุงถนนภายในสํานัก
ชาง อบจ.นม. สํานักการ
ชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตําบล
มะเริง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 
523 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 3,138 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,860,000 สํานักชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ตําบล
มะเริง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 917
ขอ 027

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก ใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 138 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนทอง หมูที่ 9
 ตําบลกระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย เชื่อมบานวัด 
หมูที่ 9 ตําบลเทพารักษ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 175 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 875 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนทอง หมูที่ 
9 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานวัด หมูที่ 9
 ตําบลเทพารักษ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 841
ขอ 136

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/311)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนทอง หมูที่ 9
 ตําบลกระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย เชื่อมบานวัด 
หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
905 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนทอง หมูที่ 
9 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานวัด หมูที่ 9
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 841
ขอ 136

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/311)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 8)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 108 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

199 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18206) บาน
หนองตะไก-บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 3,520 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,500,000 (อบจ.นม.18206) 
บานหนองตะไก-
บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 880
ขอ 185

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/137)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

199 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18206) บาน
หนองตะไก-บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,120 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,500,000 (อบจ.นม.18206) 
บานหนองตะไก-
บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง  หนา 880
ขอ 185

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/137)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 8)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 123 )

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

205 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก-คลอง
สวายสอ เขตตําบลหนอง
บุญมาก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก-
คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 883
ขอ 191

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/338)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

205 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก-คลอง
สวายสอ เขตตําบลหนอง
บุญมาก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก-
คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 883
ขอ 191

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/338)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 8)

    78,127,800

47

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 125 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการโคราชเมืองสะอาด

 (Korat Green and 
Clean City)

คาใชจายตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean City) มี
คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ 
อุปกรณ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 670
ขอ 14
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/5)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการโคราชเมืองสะอาด

 (Korat Green and 
Clean City)

คาใชจายตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean City) มีคาใชจาย
สรุปพอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก
จัดกิจกรรมรณรงคของเสียอันตรายชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา และขนของเสีย
อันตรายไปกําจัดใหถูกหลักวิชาการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 670
ขอ 14
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/5)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 7)

      800,000
1

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 149)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.พ. มี.ค.

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กันเงิน (แกไข) 
๗๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00% 4,000,000 100.00% สํานักชาง

รวม 1 100.00% 4,000,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 4,000,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงิน)
                                          แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 6
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สำนักชาง 
 

 
๗๔ 



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

49 ซอมสรางและเสริมผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete สายทางจากสี่
แยกหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธ์ิกลาง เชื่อม
ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางสรางถนนผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete ขนากดวาง 
7.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร 
หรือพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,715 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 สี่แยกหนองปรือ หมู
ที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/276) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ก.พ
.

มี.ค. เม.ย
.

มิ.ย.ธ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย
.

พ.ค
.

ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 62 )

75



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

49 ซอมสรางและเสริมผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete สายทางจากสี่
แยกหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธ์ิกลาง เชื่อม
ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางและเสริมผิวจราจร 
Asphaltic Concrete ขนาดกวาง
 7.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,634 เมตร 
หรือพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,715 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 สี่แยกหนองปรือ หมู
ที่ 1 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง

สํานักชาง (โอน ครั้งที่ 20 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/276) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 16)

     4,000,000

1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค. เม.ย
.

พ.ค
.

ก.ค. ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก  หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

มิ.ย.
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ครุภัณฑ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

กันเงิน (แกไข) 

๗๗ 



 
 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

 

๗๘ 



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องประมวลผลดิจิตอล

 สําหรับหอประชุม  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดเครื่องประมวลผลดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

42,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/2)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องประมวลผลดิจิตอล

 สําหรับหอประชุม  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดเครื่องประมวลผลดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 และบัญชีแกไข
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

42,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 16)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 262 )

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ตูแร็ค ขนาด 27U  

สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U จํานวน 1
 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ตูแร็ค ขนาด 27U 

จํานวน 1 ตู สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U จํานวน 1
 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 และบัญชีแกไข
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 16)

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 266 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขช่ือโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

80



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ลําโพง สําหรับหองเรียน

คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง 40 วัตต จํานวน 4 
ตัว ๆ ละ 13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

54,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ลําโพง สําหรับหอง

ประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง 40 วัตต จํานวน 4 
ตัว ๆ ละ 13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 และบัญชีแกไข
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

54,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 16)

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 268 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขช่ือโครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 เครื่องรับสงภาพและเสียง

ไรสาย โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงภาพและเสียงไร
สาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

18,900 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 เครื่องรับสงภาพและ

เสียงไรสาย สําหรับหอง
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา  อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงภาพและเสียงไร
สาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

18,900 โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา  

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 16)

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 272 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขช่ือโครงการ  สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ขาตั้งสําหรับ LED Touch

 สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch  
จํานวน 1 อัน
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

11,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีค้ิว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ขาตั้ง LED Touch  

โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch  
จํานวน 1 อัน
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งท่ี 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

11,500  โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 16)

145,400
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 273 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขช่ือโครงการ  สถานที่ดําเนินการ  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 16 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


