
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 8                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

พฤศจิกายน  2563 
 





คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (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 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 

                 เรื่อง                                                                            หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                1    

      บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 กันเงิน(แกไข)  2   

                บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 3  
 สํานักการศึกษา                               4 - 34 
 กองสาธารณสุข                               35 - 40 
 สํานักการชาง           41 - 83 

                บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563                  84  
               จายขาดเงินสะสม (แกไข)               
               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 85  
                สํานักการชาง              86 - 87 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันเงิน (แกไข)       88 
ครุภัณฑการเกษตร                    89 - 91 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                           92 - 103 
ครุภัณฑสํานักงาน                    104 - 105 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร           106 - 110 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงิน(แกไข)  111   

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น       112  
สํานักการศึกษา                              113 - 390 
สํานักการชาง                    391 - 472 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเงิน (แกไข)      473 
ครุภัณฑกอสราง                   474 - 475 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                  476 - 480 
ครุภัณฑอื่น                     481 - 482 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงิน(แกไข) 483   

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น      484  
สํานักการศึกษา                             485 - 486 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงิน(แกไข) 487   

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น      488  
สํานักการศึกษา                             489 - 490 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 29 39.73% 13,827,614      10.54% สํานักศึกษาฯ

รวม 29 39.73% 13,827,614 10.54%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 4.11% 14,199,500 10.82% กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 4.11% 14,199,500 10.82%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 41 56.16% 103,150,400 78.63% สํานักการชาง

รวม 41 56.16% 103,150,400 78.63%

รวมทั้งสิ้น 73 100.00% 131,177,514 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงิน)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

LEMEL
Typewriter
๓



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน

เขาใหญพิทยาคม
ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด) 

415,403 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 02

(2/2.1/96)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน

เขาใหญพิทยาคม
ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด) 

415,403 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 02

(แกไข ครั้งที่ 4
2/2.1/96)

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ธ.ค. ม.ค.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 165, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 4 หนา 10)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.พ. ก.ค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ปรับปรุงดาดปูนไหลทาง ขาง

อาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา กําหนด)

193,120 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 03

(2/2.1/97)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ปรับปรุงดาดปูนไหลทาง ขาง

อาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา กําหนด)

193,120 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 03

(แกไข ครั้งที่ 4
2/2.1/97)

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 165, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 4 หนา 11)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ปรับปรุงหอประชุม 100/27

  โรงเรียนชองแมววิทยาคม
ปรับปรุงหอประชุม 100/27 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
อําเภอลําทะเมน
ชัย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 473
ขอ 04

(2/2.1/150)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ปรับปรุงหอประชุม 100/27

  โรงเรียนชองแมววิทยาคม
ปรับปรุงหอประชุม 100/27 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
อําเภอลําทะเมน
ชัย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 473
ขอ 04

(2/2.1/150)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 165)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

 108 ล. โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
อําเภอลําทะเมน
ชัย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 473
ขอ 05

(2/2.1/151)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

 108 ล. โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา)

500,000 โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
อําเภอลําทะเมน
ชัย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 473
ขอ 05

(2/2.1/151) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 166)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับโรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม ขนาดกวาง 1.50 เมตร 
ยาว 97.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

400,714 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 461
ขอ 18

(2/2.1/187)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับโรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม ขนาดกวาง 1.50 เมตร 
ยาว 97.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

400,714 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 461
ขอ 18

(2/2.1/187)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 166)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 กอสรางลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก (หนาอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาอาคาร 216 ล 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
360 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพ(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

123,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
อําเภอโนนไทย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 462
ขอ 21

(2/2.1/744)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 กอสรางลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก (หนาอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาอาคาร 216 ล 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
360 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพ(ตามแบบและ
รายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

123,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
อําเภอโนนไทย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 462
ขอ 21

(2/2.1/744) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 166)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

10



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 

โรงเรียนบัวลาย
กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 
สําหรับโรงเรียนบัวลาย
จํานวนไมนอยกวา 50.00 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียด
ของ อบจ.นม.กําหนด)

189,000 โรงเรียนบัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 462
ขอ 20

(2/2.1/264)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 

โรงเรียนบัวลาย
กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 
สําหรับโรงเรียนบัวลาย
จํานวนไมนอยกวา 50.00 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียด
ของ อบจ.นม.กําหนด)

189,000 โรงเรียนบัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 462
ขอ 20

(2/2.1/264)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 167)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอสรางอาคารหองน้ํา

นกัเรียน โรงเรียนประทาย
กอสรางหองน้ํานกัเรียน  
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียน
ประทาย ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 32.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

499,000 โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 463
ขอ 22

(2/2.1/315)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอสรางอาคารหองน้ํา

นกัเรียน โรงเรียนประทาย
กอสรางหองน้ํานกัเรียน  
จํานวน 1 หลัง สําหรับโรงเรียน
ประทาย ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 32.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

499,000 โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 463
ขอ 22

(2/2.1/315) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 168)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนประทาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนประทาย 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 790 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

498,000 โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 468
ขอ 04

(2/2.1/314)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนประทาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนประทาย 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 790 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

498,000 โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 468
ขอ 04

(2/2.1/314)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 168)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 162 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม.
 ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 467
ขอ 02

(2/2.1/332)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 162 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม.
 ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 467
ขอ 02

(2/2.1/332) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 169)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตภายในโรงเรียน
ปรางคทองวิทยา ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 250 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,250 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 467
ขอ 03

(2/2.1/331)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตภายในโรงเรียน
ปรางคทองวิทยา ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 250 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,250 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 467
ขอ 03

(2/2.1/331) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 169)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 กอสรางรางระบายน้ํา 

โรงเรียนปากชอง 2
กอสรางรางระบายน้ําโรงเรียน
ปากชอง 2
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

479,819 โรงเรียนปากชอง
 2
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 470
ขอ 09

(2/2.1/357)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 กอสรางรางระบายน้ํา 

โรงเรียนปากชอง 2
กอสรางรางระบายน้ําโรงเรียน
ปากชอง 2
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

479,819 โรงเรียนปากชอง
 2
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 470
ขอ 09

(2/2.1/357) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 169)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 

โรงเรียนปากชอง 2
ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 
โรงเรียนปากชอง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

464,558 โรงเรียนปากชอง
 2
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 471
ขอ 01

(2/2.1/356)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 

โรงเรียนปากชอง 2
ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 
โรงเรียนปากชอง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

464,558 โรงเรียนปากชอง
 2
อําเภอปากชอง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 471
ขอ 01

(2/2.1/356) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 170)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 กอสรางอาคารหองน้ํา

นกัเรียน โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

กอสรางหองน้ํานกัเรียน สําหรับ
โรงเรียนเมืองยางศึกษาพื้นที่ไม
นอยกวา 32.00 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

499,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 463
ขอ 23

(2/2.1/440)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 กอสรางอาคารหองน้ํา

นกัเรียน โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

กอสรางหองน้ํานกัเรียน สําหรับ
โรงเรียนเมืองยางศึกษาพื้นที่ไม
นอยกวา 32.00 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

499,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 463
ขอ 23

(2/2.1/440) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 170)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 กอสรางสนามฟุตซอล 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก สําหรับโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา ขนาดกวาง 23 
เมตร ยาว 46 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 464
ขอ 25

(2/2.1/441)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 กอสรางสนามฟุตซอล 

โรงเรียนเมืองยางศึกษา
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก สําหรับโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา ขนาดกวาง 23 
เมตร ยาว 46 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 464
ขอ 25

(2/2.1/441)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 170)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

495,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 470
ขอ 08

(2/2.1/443)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ซอมสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

495,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 470
ขอ 08

(2/2.1/443)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 171)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร

ปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร
ขนาดพื้นที่ 192.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร
อําเภอบัวใหญ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 474
ขอ 07

(2/2.1/530)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร

ปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร
ขนาดพื้นที่ 192.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร
อําเภอบัวใหญ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 474
ขอ 07

(2/2.1/530)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 171)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 กอสรางสนามฟุตบอล 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

1,900,000 โรงเรียน
สองครพิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 465
ขอ 26

(2/2.1/544)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 กอสรางสนามฟุตบอล 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

1,900,000 โรงเรียน
สองครพิทยาคม
อําเภอสูงเนนิ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 465
ขอ 26

(2/2.1/544)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 172)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 เทพื้นหินขัดอาคาร

อเนกประสงค สน.ศท.ชั้นลอย
 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

เทพื้นหินขัดอาคาร
อเนกประสงคสน.ศท.ชั้นลอย 
สําหรับโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม  พื้นที่ไมนอยกวา 
785 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

444,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 466
ขอ 28

(2/2.1/579)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 เทพื้นหินขัดอาคาร

อเนกประสงค สน.ศท.ชั้นลอย
 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

เทพื้นหินขัดอาคาร
อเนกประสงคสน.ศท.ชั้นลอย 
สําหรับโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม  พื้นที่ไมนอยกวา 
785 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

444,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 466
ขอ 28

(2/2.1/579)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 172 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 143 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.70 
เมตร ยาว 160 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง รวมไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

494,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 469
ขอ 06

(2/2.1/578)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 173)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 143 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.70 
เมตร ยาว 160 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง รวมไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

494,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 469
ขอ 06

(2/2.1/578)
(กันเงินป 63

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 850 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

499,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 469
ขอ 07

(2/2.1/574)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 850 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

499,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 469
ขอ 07

(2/2.1/574)
(กันเงินป 63

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 173)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 

213 B โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 
213 B โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม พื้นที่ไมนอยกวา 
4,300 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

420,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 474
ขอ 06

(2/2.1/575)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 

213 B โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนถาวร CH 
213 B โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม พื้นที่ไมนอยกวา 
4,300 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

420,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 474
ขอ 06

(2/2.1/575)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 174 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ปูกระเบื้องโรงอาหาร

หอประชุม 100/27 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

ปูกระเบื้องโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม พื้นที่ไมนอย
กวา 865 ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

497,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 476
ขอ 11

(2/2.1/576)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ปูกระเบื้องโรงอาหาร

หอประชุม 100/27 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

ปูกระเบื้องโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม พื้นที่ไมนอย
กวา 865 ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมากําหนด)

497,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 476
ขอ 11

(2/2.1/576)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 174)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 

216 ล โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 
216 ล โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม พื้นที่ไมนอยกวา 
956 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

474,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 477
ขอ 12

(2/2.1/577)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 

216 ล โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ปูกระเบื้องอาคารเรียนถาวร 
216 ล โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม พื้นที่ไมนอยกวา 
956 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

474,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 477
ขอ 12

(2/2.1/577)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 174 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
สําหรับโรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ขนาดกวาง1.90 
เมตร ยาว 140.80 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

440,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 461
ขอ 19

(2/2.1/651)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
สําหรับโรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ขนาดกวาง1.90 
เมตร ยาว 140.80 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

440,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 461
ขอ 19

(2/2.1/651)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 175)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 488 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

285,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 466
ขอ 01

(2/2.1/648)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 488 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

285,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 466
ขอ 01

(2/2.1/648)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 175)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 610 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

370,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 468
ขอ 05

(2/2.1/650)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 610 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

370,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 468
ขอ 05

(2/2.1/650)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 176 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

250,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 471
ขอ 10

(2/2.1/649)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมากําหนด)

250,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 471
ขอ 10

(2/2.1/649)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 176 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

หนองหวาพิทยาสรรค
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 5.00 เมตร ยาว 
153 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
765 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอียดของ 
อบจ.นม.กําหนด)

498,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
อําเภอบัวลาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 475
ขอ 08

(2/2.1/690)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

หนองหวาพิทยาสรรค
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 5.00 เมตร ยาว 
153 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
765 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอียดของ 
อบจ.นม.กําหนด)

498,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
อําเภอบัวลาย

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 475
ขอ 08

(2/2.1/690)
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

   13,827,614

29

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 176 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ 34
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถ่ิน

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นท่ี

1,514,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 1 / 5/2.2//28)

(โอน 5 
-8,086,000)

(โอน 9
-400,000)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 36 , แกไข ครั้งที่ 4  หนา  22 , แกไข ครั้งที่ 5 หนา 7 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถ่ิน

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นท่ี

9,600,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 1 / 5/2.2//28)

(โอน 5 
-8,086,000 )

(โอน 9
-400,000)

(หนังสือดวนที่สุด 
ที่ นม 

0023.4/25957 
ลว.23 ก.ย. 63 

และหนังสือดวนที่สุด
 ที่นม 

0023.4/27022 
ลว.30 ก.ย. 63)

กันเงิน ป 63
ดําเนินการ ป 64

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ

ที่ 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 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
 เพื่อวางแผนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรคเอดสโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน จํานวน 200 คน หลักสูตร
 1 วัน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 58 แหง  
จํานวน 10 รุนๆละ 100 คน (รวม 
1,000 คน)  และวิทยากร ครู ผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 10 รุนๆละ 30 คน (รวม 
300 คน)รวมทั้งสิ้น 1,300 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

2,553,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)
(โอน 11

- 2,847,000)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 39 , แกไข ครั้งที่ 4 หนา 24 , แกไข ครั้งที่ 5 หนา 13)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
 เพื่อวางแผนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรคเอดสโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน จํานวน 200 คน หลักสูตร
 1 วัน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 58 แหง  
จํานวน 10 รุนๆละ 100 คน (รวม 
1,000 คน)  และวิทยากร ครู ผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 10 รุนๆละ 30 คน (รวม 
300 คน)รวมทั้งสิ้น 1,300 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

2,553,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)
(โอน 11

- 2,847,000)
(เงินกัน ป 63

ดําเนินการ ป64)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ 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

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

11 โครงการเฝาระวังดาน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

อบรมใหกับนักเรียนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และผูประกอบการ
รานอาหารภายในโรงเรียนฯ

2,046,500 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 492 
ขอ 15 

(5/2.2/26)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

11 โครงการเฝาระวังดาน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

อบรมใหกับนักเรียนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และผูประกอบการ
รานอาหารภายในโรงเรียนฯ

2,046,500 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 492 
ขอ 15 

(5/2.2/26)
(เงินกัน ป 63

ดําเนินการ ป64)

14,199,500

3รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ลําดับ
ที่

2.2 แผนงานสาธารณสุข

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 492)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ 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. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

24 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,170 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 25,360 ตร.ม.พรอม
ตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

8,998,400 บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 684
ขอ 024

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/47)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

24 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,170 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 25,360 ตร.ม.พรอม
ตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

8,998,400 บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 684
ขอ 024

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/47)     
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 82)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

26 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หวยจรเขรุงเรือง หมูที่ 18  
ตําบลหินดาด เชื่อมบานซับ
สนุน หมูที่ 23 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
345 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,760 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวยจรเข
รุงเรือง หมูที่ 18 
 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานซับสนุน 
หมูที่ 23 ตําบล
หวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 685
ขอ 026

(6/3.1/629)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

26 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หวยจรเขรุงเรือง หมูที่ 18  
ตําบลหินดาด เชื่อมบานซับ
สนุน หมูที่ 23 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
345 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,760 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวยจรเข
รุงเรือง หมูที่ 18 
 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานซับสนุน 
หมูที่ 23 ตําบล
หวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 685
ขอ 026

(6/3.1/629)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 83)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

43



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

29 กอสรางถนนหินคลุก บานหัว
ทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อมบานหนอง
แดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
525 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เชื่อมบาน
หนองแดง หมูที่ 3
 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 688
ขอ 029

(6/3.1/652)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

29 กอสรางถนนหินคลุก บานหัว
ทํานบ หมูที่ 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อมบานหนอง
แดง หมูที่ 3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
525 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เชื่อมบาน
หนองแดง หมูที่ 3
 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 688
ขอ 029

(6/3.1/652)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 84)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

36 กอสรางถนน คสล. จากตลาด
นอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา
 เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
858 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 4,290 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 จากตลาดนอย หมู
ที่ 12 ชุมชนโนน
เขวา เขตเทศบาล
ตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระ
หันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 

สํานักการชาง หนา 693
ขอ 036

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/169)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

36 กอสรางถนน คสล. จากตลาด
นอย หมูที่ 12 ชุมชนโนนเขวา
 เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
858 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 4,290 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 จากตลาดนอย หมู
ที่ 12 ชุมชนโนน
เขวา เขตเทศบาล
ตําบลโนนแดง 
เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระ
หันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 

สํานักการชาง หนา 693
ขอ 036

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/169)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 87)

ลําดับ
ที่

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

37 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จากบานดอนยาว
 หมูที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ 
เชื่อม บานหนองตาโล ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,450 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานดอนยาว หมูที่
 3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบล
โนนแดง อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 694
ขอ 037

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/172)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

37 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต จากบานดอนยาว
 หมูที่ 3 ตําบลดอนยาวใหญ 
เชื่อม บานหนองตาโล ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,450 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานดอนยาว หมูที่
 3 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อม บาน
หนองตาโล ตําบล
โนนแดง อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 694
ขอ 037

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/172)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 88)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

44 กอสรางถนน คสล. บานศรีสุข
 หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เชื่อม ทต.ใหม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

1,670,000 บานศรีสุข หมูที่ 8
 ตําบลดอนชมพู 
ไปบานดอนเปลา 
เชื่อม ทต.ใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 697
ขอ 044

(6/3.1/492)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

44 กอสรางถนน คสล. บานศรีสุข
 หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เชื่อม ทต.ใหม 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,670,000 บานศรีสุข หมูที่ 8
 ตําบลดอนชมพู 
ไปบานดอนเปลา 
เชื่อม ทต.ใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 697
ขอ 044

(6/3.1/492)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 91)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

45 กอสรางถนน คสล. บานดอน
ชมพู หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู 
เชื่อม บานดอนมวง ตําบลใหม
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
860 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,440 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนชมพู หมู
ที่ 1 ตําบลดอน
ชมพู เชื่อม บาน
ดอนมวง ตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 698
ขอ 045

(6/3.1/493)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

45 กอสรางถนน คสล. บานดอน
ชมพู หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู 
เชื่อม บานดอนมวง ตําบลใหม
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
860 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,440 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนชมพู หมู
ที่ 1 ตําบลดอน
ชมพู เชื่อม บาน
ดอนมวง ตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 698
ขอ 045

(6/3.1/493)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 91)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

53 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12205) บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดงนอย อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 430 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 3,525 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,374,000 บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 702
ขอ 053

(6/3.1/188)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

53 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
12205) บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดงนอย อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 430 เมตร
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 3,525 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,374,000 บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 702
ขอ 053

(6/3.1/188)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 95)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานดอนหัน หมูที่ 
8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานสามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนหัน หมูที่
 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-
บานสามเมือง หมู
ที่ 1 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 054

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/279)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานดอนหัน หมูที่ 
8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานสามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานดอนหัน หมูที่
 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-
บานสามเมือง หมู
ที่ 1 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 054

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/279)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 95)

ลําดับ
ที่

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา (บาน
นางภควดี โหมด
นอก - เขตบานฝา
ผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 055

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/274)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,075 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา (บาน
นางภควดี โหมด
นอก - เขตบานฝา
ผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 703
ขอ 055

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/274)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 96)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ส.ค.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

57 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 2 - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,526,000 บานเพ็ดนอย หมูที่
 2 - บานโคกเพ็ด 
หมูที่ 3 ตําบลกุด
จอก อําเภอบัว
ใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 057

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/235)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

57 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 2 - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,526,000 บานเพ็ดนอย หมูที่
 2 - บานโคกเพ็ด 
หมูที่ 3 ตําบลกุด
จอก อําเภอบัว
ใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 704
ขอ 057

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/235)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ก.พ. ส.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 96)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ีค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.ม.ิย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

58 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
ตะไก หมูที่ 7 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
420 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,478,000 บานหนองตะไก 
หมูที่ 7 ตําบลบัว
ใหญ เชื่อม บาน
ออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 705
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/718)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

58 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
ตะไก หมูที่ 7 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
420 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,478,000 บานหนองตะไก 
หมูที่ 7 ตําบลบัว
ใหญ เชื่อม บาน
ออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 705
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/718)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 97)

พ.ย. เม.ย. พ.ค.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

60 กอสรางถนนลาดยาง จาก
บานหนองเม็ก หมูที่ 9  ตําบล
ดานชาง ถึง บานนํ้าออม 
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
690 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,140 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองเม็ก หมู
ที่ 9 ตําบลดานชาง
 ถึง บานนํ้าออม 
ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 706
ขอ 060

(6/3.1/704)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

60 กอสรางถนนลาดยาง จาก
บานหนองเม็ก หมูที่ 9  ตําบล
ดานชาง ถึง บานนํ้าออม 
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
690 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,140 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานหนองเม็ก หมู
ที่ 9 ตําบลดานชาง
 ถึง บานนํ้าออม 
ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 706
ขอ 060

(6/3.1/704)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 98)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ส.ค.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

62 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายนา
นิคม-หนองหวาเอน จากบาน
หนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง บาน
สระไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง 
เชื่อม หมูที่ 10 บานหนองหวา
เอน ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 77 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 205 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไมนอยกวา 2,102 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองเม็ก หมูที่
 9 ถึง บานสระไผ 
หมูที่ 4 ตําบลดาน
ชาง เชื่อม หมูที่ 10
 บานหนองหวาเอน
 ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 707
ขอ 062

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/238)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

62 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสายนา
นิคม-หนองหวาเอน จากบาน
หนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง บาน
สระไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง 
เชื่อม หมูที่ 10 บานหนองหวา
เอน ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 77 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 205 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไมนอยกวา 2,102 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองเม็ก หมูที่
 9 ถึง บานสระไผ 
หมูที่ 4 ตําบลดาน
ชาง เชื่อม หมูที่ 10
 บานหนองหวาเอน
 ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 707
ขอ 062

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/238)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ก.พ. ส.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 99)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ีค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.ม.ิย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

64 เสริมผิวทางถนนหินคลุกโดย
ทําผิวทางแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจงใหญ ถึงบาน
โสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,333,000 บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจง
ใหญ ถึงบานโสกรัง
 ตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 708
ขอ 064

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/208)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

64 เสริมผิวทางถนนหินคลุกโดย
ทําผิวทางแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจงใหญ ถึงบาน
โสกรัง ตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,333,000 บานอีโค หมูที่ 7 
ตําบลหนองแจง
ใหญ ถึงบานโสกรัง
 ตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 708
ขอ 064

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/208)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 99)

พ.ย. เม.ย. พ.ค.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

70 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตบานหนองชองแมว
 หมูที่ 2 ตําบลหันหวยทราย 
เชื่อม บานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 9 ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
537 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,759 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 บานหนองชองแมว
 หมูที่ 2 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม 
บานหนองพลวง
นอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 712
ขอ 070

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/253)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

70 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตบานหนองชองแมว
 หมูที่ 2 ตําบลหันหวยทราย 
เชื่อม บานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 9 ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
537 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,759 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,500,000 บานหนองชองแมว
 หมูที่ 2 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม 
บานหนองพลวง
นอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 712
ขอ 070

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/253)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 102)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

77 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14308) บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,400,000 บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 715
ขอ 077

(6/3.1/101)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

77 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14308) บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,400,000 บานนกออก-บาน
หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 715
ขอ 077

(6/3.1/101)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 104)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

58



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

78 กอสรางถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม 
บานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,600,000 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบล
สําโรง เชื่อม บาน
ไมเสี่ยว หมูที่ 9 
ตําบลดอน อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 716
ขอ 078

(6/3.1/739)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

78 กอสรางถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม 
บานไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,600,000 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบล
สําโรง เชื่อม บาน
ไมเสี่ยว หมูที่ 9 
ตําบลดอน อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 716
ขอ 078

(6/3.1/739)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 105)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 631 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ 

2,000,000 บานโนนเสว หมูที่
 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
เชื่อม บานซาด 
หมูที่ 6 ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 087

(6/3.1/790)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 631 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่  อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานโนนเสว หมูที่
 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ 
เชื่อม บานซาด 
หมูที่ 6 ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 721
ขอ 087

(6/3.1/790)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 107)

ลําดับ
ที่

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

93 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2-
บานยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,215 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,505 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,099,000 สายแยก ทล.2-
บานยองแยง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 093

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/18)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

93 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2-
บานยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,215 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,505 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,099,000 สายแยก ทล.2-
บานยองแยง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 093

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/18)     
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 110)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานหนอง
ออก ตําบลจอหอ ถึงบานหัว
สระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
642 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,568 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมงาน
วางทอลอด จํานวน 1 จุด ขนาด
ทอลอด 1.00 เมตร ระยะทาง 
12.00 เมตร 

1,580,000 หมูที่ 10 บาน
หนองออก ตําบล
จอหอ ถึงบานหัว
สระ หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 094

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/340)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานหนอง
ออก ตําบลจอหอ ถึงบานหัว
สระ หมูที่ 5 ตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
642 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,568 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมงาน
วางทอลอด จํานวน 1 จุด ขนาด
ทอลอด 1.00 เมตร ระยะทาง 
12.00 เมตร 

1,580,000 หมูที่ 10 บาน
หนองออก ตําบล
จอหอ ถึงบานหัว
สระ หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 724
ขอ 094

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/340)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 110)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

96 กอสรางถนน คสล. เลียบลํา
ตะคองฝงทิศใต จากบานกระ
ทอน หมูที่ 8 ถึงบานหัวชาง 
หมูที่ 1 ตําบลมะเริง เชื่อม 
บานทากระสังข หมูที่ 8ตําบล
หัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 795 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 191 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่3) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 477 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,138 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

3,500,000 บานกระทอน หมูที่
 8 ถึงบานหัวชาง 
หมูที่ 1 ตําบลมะ
เริง เชื่อม บานทา
กระสังข หมูที่ 8
ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 096

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/327)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 111)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

96 กอสรางถนน คสล. เลียบลํา
ตะคองฝงทิศใต จากบานกระ
ทอน หมูที่ 8 ถึงบานหัวชาง 
หมูที่ 1 ตําบลมะเริง เชื่อม 
บานทากระสังข หมูที่ 8ตําบล
หัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที ่1) ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 795 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่2) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 191 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร 
(ชวงที ่3) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 477 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,138 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

3,500,000 บานกระทอน หมูที่
 8 ถึงบานหัวชาง 
หมูที่ 1 ตําบลมะ
เริง เชื่อม บานทา
กระสังข หมูที่ 8
ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 096

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/327)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

99 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
27302) บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
841 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,046 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,117,000 บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 099

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/185)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

99 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
27302) บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
841 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,046 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,117,000 บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 099

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/185)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 112)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบานยาง อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บานคอ 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางดินถมบด
อัดแนนขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,992,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
บานคอ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 101

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 1  

6/3.1/367)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
เหตุ

การ หลัก

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบานยาง อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บานคอ 
ตําบลโคกสะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางดินถมบด
อัดแนนขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

1,992,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
 บานคอ ตําบล
โคกสะอาด อําเภอ
ลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 101

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/367)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 113)

ลําดับ
ที่

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ธ.ค. ม.ค.
เหตุ

การ หลัก

106 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
บงพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว เชื่อม บานโคกสันติสุข
 หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี
 อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,285 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,710 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,800,000 บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว เชื่อม บาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9 
เชื่อมเขต ตําบลวัง
หมี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 106

(6/3.1/423)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

106 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
บงพัฒนา หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว เชื่อม บานโคกสันติสุข
 หมูที่ 9 เชื่อมเขต ตําบลวังหมี
 อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,285 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,710 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

2,800,000 บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว เชื่อม บาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9 
เชื่อมเขต ตําบลวัง
หมี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 106

(6/3.1/423)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 115)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

107 กอสรางถนน คสล.บานกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7
 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,290 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

791,000 บานกุดเตางับ หมู
ที่ 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัย
พัฒนา หมูที่ 7 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/813)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

107 กอสรางถนน คสล.บานกุดเตา
งับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7
 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,290 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

791,000 บานกุดเตางับ หมู
ที่ 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อม บานสุชัย
พัฒนา หมูที่ 7 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/813)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

พ.ศ.2564

ต.ค.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ม.ีค. เม.ย.

ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 116)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

ก.ย.ม.ค. ก.พ.พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2563 หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหันสามัคคี หมูที่ 4
 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บานหลุมปูน หมูที่ 10 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
824 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหันสามัคคี 
หมูที่ 4 ตําบล
บานหัน อําเภอสี
คิ้ว เชื่อม บาน
หลุมปูน หมูที่ 10
 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 110

(6/3.1/844)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหันสามัคคี หมูที่ 4
 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อม บานหลุมปูน หมูที่ 10 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
824 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหันสามัคคี 
หมูที่ 4 ตําบล
บานหัน อําเภอสี
คิ้ว เชื่อม บาน
หลุมปูน หมูที่ 10
 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 110

(6/3.1/844)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 117)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

121 กอสรางถนน คสล. บานโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อม บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
273 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,638 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000  บานโศกรวก หมูที่
 7 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อม 
บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 121

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/827)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

121 กอสรางถนน คสล. บานโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อม บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
273 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,638 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000  บานโศกรวก หมูที่
 7 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อม 
บานหนองแวง หมู
ที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 121

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/827)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 120)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

130 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
จะบก หมูที่ 3 ตําบลหนอง
ตาดใหญ เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

7,108,000 บานหนองจะบก 
หมูที่ 3 ตําบล
หนองตาดใหญ 
เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 745
ขอ 130

(6/3.1/319)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

130 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนอง
จะบก หมูที่ 3 ตําบลหนอง
ตาดใหญ เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

7,108,000 บานหนองจะบก 
หมูที่ 3 ตําบล
หนองตาดใหญ 
เชื่อม ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 745
ขอ 130

(6/3.1/319)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

พ.ศ.2563
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 124)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ
(บาท)

ดําเนิน รับผิดชอบ
ธ.ค. ม.ค.

เหตุ
การ หลัก

132 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18009) สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก-บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,560 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,000,000 บานกุดจิก-บานนา
กลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 132

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/140)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
เหตุ

การ หลัก

132 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18009) สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก-บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,560 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,000,000 บานกุดจิก-บานนา
กลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 132

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/140)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 125)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 4,984 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานโนนทอง หมูที่
 3 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม 
บานตาดอน หมูที่ 
7 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 137

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/442)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อม บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 4,984 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานโนนทอง หมูที่
 3 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม 
บานตาดอน หมูที่ 
7 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 749
ขอ 137

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/442)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ม.ีค. เม.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2563

ก.ย.ม.ค.

พ.ศ.2564

ต.ค.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

พ.ย. ธ.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 127)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.พ.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

141 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
ซับสวอง หมูที่ 6 ตําบลขนง
พระ เชื่อม ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,625 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,100,000 บานซับสวอง หมูที่
 6 ตําบลขนงพระ 
เชื่อม ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 142

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  6/3.1/278)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

141 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
ซับสวอง หมูที่ 6 ตําบลขนง
พระ เชื่อม ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,625 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,100,000 บานซับสวอง หมูที่
 6 ตําบลขนงพระ 
เชื่อม ตําบลวัง
กะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 142

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 
1  

6/3.1/278)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

พ.ศ.2563

เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 128)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

74



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ธ.ค. ม.ค.
เหตุ

การ หลัก

144 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01204) บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,660 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,617,000 บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 145

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  
6/3.1/4)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
เหตุ

การ หลัก

144 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01204) บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,660 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

6,617,000 บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 145

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/4)      
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 129)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ก.พ.

ก.พ. ม.ิย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ก.ค.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

75



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

152 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,067,000 บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 757
ขอ 153

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/15)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

152 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,067,000 บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 757
ขอ 153

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/15)     
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ศ.2564

ต.ค. ก.ย.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 132)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

161 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
360 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 162

(6/3.1/46)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

161 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
360 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโคกวังวน - 
บานข้ีตุน อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 162

(6/3.1/46)    
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ม.ีค. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 135)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เหตุ

การ หลัก

162 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07306) แยกทางหลวง 
2017 - บานหนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 แยกทางหลวง 
2017 - บาน
หนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 163

(6/3.1/50)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

162 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07306) แยกทางหลวง 
2017 - บานหนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 แยกทางหลวง 
2017 - บาน
หนองทองคํา  
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 762
ขอ 163

(6/3.1/50)    
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 135)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

78



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

164 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
08305) บานหวย - บาน
หนองบัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
310 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,480 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 165

(6/3.1/57)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

164 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
08305) บานหวย - บาน
หนองบัวละคร อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
310 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,480 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 763
ขอ 165

(6/3.1/57)    
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 136)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

172 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17309) บานหนองหวา - 
บานหนองขาม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม
นอยกวา 2,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 173

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/130)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

172 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17309) บานหนองหวา - 
บานหนองขาม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม
นอยกวา 2,280 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 173

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/130)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 138)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

173 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17210) บานขุนละคร - 
บานหนองออ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,600,000 บานขุนละคร - 
บานหนองออ 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/131)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

173 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17210) บานขุนละคร - 
บานหนองออ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,600,000 บานขุนละคร - 
บานหนองออ 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 768
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1  

6/3.1/131)   
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 138)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

175 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21301) บานคลองยาง - 
บานคลองมวง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
445 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

900,000 บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 176

(6/3.1/155)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

175 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21301) บานคลองยาง - 
บานคลองมวง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
445 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

900,000 บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 176

(6/3.1/155)

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 139)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

176 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
23203) บานนาแค  - บาน
หนองขามดี อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,240 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานนาแค  - บาน
หนองขามดี 
อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 177

(6/3.1/176)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

176 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
23203) บานนาแค  - บาน
หนองขามดี อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,155 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 9,240 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานนาแค  - บาน
หนองขามดี 
อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 769
ขอ 177

(6/3.1/176)  
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

103,150,400

41

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 139)

ลําดับ
ที่ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวมงบประมาณ

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองท่ีจะดําเนินการจริง

รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จายขาดเงินสะสม (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๘๔



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00% 1,300,000 100.00% สํานักการชาง

รวม 1 100.00% 1,300,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 1,300,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จายขาดเงินสะสม)
                                          แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

LEMEL
Typewriter
๘๕



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๘๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม ตําบลโปง
ตาลอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
รายละเอียดตามบัญชีจายเงินสะสม
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอ 17 หนา 10

1,300,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ตําบล

โปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 

จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม ตําบลโปง
ตาลอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) จํานวน 21 ชุด 
รายละเอียดตามบัญชีอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงโครงการจายขาดเงิน
สะสม ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 63

1,300,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ตําบล

โปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 

จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(จายเงินสะสม 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

     1,300,000
1

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 336 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข คร้ังที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย.

ม.ีค.

       ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดของกิจกรรม และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๘๘



 
 

ครุภัณฑการเกษตร 

 

LEMEL
Typewriter
๘๙



ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

 รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 เครื่องพนหมอกควันชนิด
สะพายไหล

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
ชนิดสะพายไหล จํานวน 20 
เครื่อง เครื่องละ 59,000 
บาท ใชสําหรับการกําจัด
แมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อโรค หรือ 
การปองกันกําจัดแมลง ซึ่ง
เปนพาหะนําโรค เชน ยุง แมลง

1,180,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 501
(163)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งท่ี 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 301)
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2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

 รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 เครื่องพนหมอกควันชนิด
สะพายไหล

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
ชนิดสะพายไหล จํานวน 20 
เครื่อง เครื่องละ 59,000 
บาท ใชสําหรับการกําจัด
แมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อโรค หรือ 
การปองกันกําจัดแมลง ซึ่ง
เปนพาหะนําโรค เชน ยุง แมลง

1,180,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 501
(ผ.03/163)
(กันเงิน ป 63
ดําเนินการ 

ป 64)

1,180,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

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.

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

การ หลัก
1 รถยนตโดยสาร ขนาด 12 ที่

นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.กลางดง
ปุณณวิทยา
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 440
ขอ 01
(11)

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

การ หลัก
1 รถยนตโดยสาร ขนาด 12 ที่

นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.กลางดง
ปุณณวิทยา
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 440 ขอ 01
(ทบทวน

ผ.03/11) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 311)

8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
2 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 

คัน ขนาด 4 ตัน 6 ลอ  
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 รร.โตนดพิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 444
ขอ 05
(30)

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

การ หลัก
2 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 

คันขนาด 4 ตัน 6 ลอ  
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 รร.โตนดพิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 444 
ขอ 05
(ทบทวน

ผ.03/30) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 311)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 

ตันพรอมอุปกรณ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง
 โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ราคา
ทองตลาด)

220,000 รร.โตนดพิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 445
ขอ 06
(30)

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

การ หลัก
3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 

ตันพรอมอุปกรณ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง
 โรงเรียนโตนดพิทยาคม (ราคา
ทองตลาด)

220,000 รร.โตนดพิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 445 ขอ 06
(ทบทวน

ผ.03/30) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 312)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุถัมภ 2

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 441
ขอ 02
(370)

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

การ หลัก
4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุถัมภ 2

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 441 ขอ 02
(ทบทวน

ผ.03/370) 
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 312)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
5 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.บานใหญ
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 442
ขอ 03
(371)

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

การ หลัก
5 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.บานใหญ
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 442 ขอ 03
(ทบทวน

ผ.03/371) 
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 312)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 443
ขอ 04
(49)

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

การ หลัก
6 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,288,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 443 ขอ 04
(ทบทวน

ผ.03/49) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 313)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียน
ปรางคทองวิทยา (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

868,000 รร.ปรางคทอง
วิทยา
อ.คง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 446 
ขอ 07
(41)

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

การ หลัก
7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียน
ปรางคทองวิทยา (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

868,000 รร.ปรางคทอง
วิทยา
อ.คง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 446 ขอ 07
(ทบทวน

ผ.03/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา313)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

868,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 447 
ขอ 08
(69)

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

การ หลัก
8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 จํานวน 1 คัน สําหรับโรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

868,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 447 ขอ 08
(ทบทวน

ผ.03/69) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 314)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 

ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 4,000 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 รร.วัดประชา
นิมิตร

อ.บัวใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448
ขอ 09
(75)

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

การ หลัก
9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 

ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 4,000 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 
กิโลวัตต จํานวน 1 คัน สําหรับ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 รร.วัดประชา
นิมิตร

อ.บัวใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448 ขอ 09
(ทบทวน

ผ.03/75) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 314)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
10 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ราคา
ทองตลาด)

220,000 รร.วัดประชา
นิมิตร

อ.บัวใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448
ขอ 10
(75)

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

การ หลัก
10 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ราคา
ทองตลาด)

220,000 รร.วัดประชา
นิมิตร

อ.บัวใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448 ขอ 10
(ทบทวน

ผ.03/75) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 314)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป
 จํานวน 1 คัน โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

868,000 รร.สาหราย
วิทยาคม
อ.ชุมพวง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 449
ขอ 11
(372)

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

การ หลัก
11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน จํานวน 1 คัน โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป
 จํานวน 1 คัน โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

868,000 รร.สาหราย
วิทยาคม
อ.ชุมพวง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 449 ขอ 11
(ทบทวน

ผ.03/372) 
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

10,946,000
11

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 315)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๔



ผด.02/1

 
 

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

การ หลัก
3 โตะ-เกาอี้ โรงอาหาร 

จํานวน 20 ชุด สําหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จดัซ้ือ-เกาอี้โรงอาหาร (ไมระแนง) 
จํานวน 20 ชุด สําหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม (ราคาทองตลาด)

104,000 โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

อําเภอจกัราช

สํานกัการศึกษาฯ หนา 437
ขอ 3
(88)

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

การ หลัก
3 โตะ-เกาอี้ โรงอาหาร 

จํานวน 20 ชุด สําหรับ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

จดัซ้ือ-เกาอี้โรงอาหาร (ไมระแนง) 
จํานวน 20 ชุด สําหรับโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม (ราคาทองตลาด)

104,000 โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

อําเภอจกัราช

สํานกัการศึกษาฯ หนา 437 ขอ 3
(ทบทวน

ผ.03/88) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

104,000
1

ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 318)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
10. ครุภัณฑสํานักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

ก.พ.
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ม.ีค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
 

LEMEL
Typewriter
๑๐๖



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 304 )

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ 

LED ขาวดํา (18 หนา/
นาท)ี

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือครุภัณฑใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
4 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมนอยกวา
 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 304 )
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
4 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

22,200
2

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือครุภัณฑใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๑๑



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.51% 1,313,610 0.87% สํานักการชาง

รวม 1 0.51% 1,313,610 0.87%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 152 77.95% 100,743,000    66.36% สํานักศึกษาฯ

รวม 152 77.95% 100,743,000 66.36%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 42 21.54% 49,760,000 32.78% สํานักการชาง

รวม 42 21.54% 49,760,000 32.78%

รวมทั้งสิ้น 195 100.00% 151,816,610 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

LEMEL
Typewriter
๑๑๒



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๑๑๓



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
68 กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กิจกรรม
กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

300,000 รร.กฤษณาวิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 451 ขอ 068
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/18)
(กันเงินป62

ดาเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
68 กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กิจกรรม
กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

300,000 รร.กฤษณาวิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 451 ขอ 068
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/18)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 375, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 197)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

132 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W
จํานวน 30 แผง เครื่อง Inverter
 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้ง
แผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 471 ขอ 052 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/395) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 402, แกไขครั้งที่ 3 หนา 57, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 200)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
132 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W
จํานวน 30 แผง เครื่อง Inverter
 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้ง
แผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 471 ขอ 052 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/395) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน  8
 ตน โรงเรียนกฤษณาวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 9)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนกฤษณาวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

133 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W 
จํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว
 ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐานการไฟฟานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค
 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 471 ขอ 053
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/396)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 402, แกไขครั้งที่ 3 หนา 59, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 203)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
133 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W
จํานวน 30 แผง เครื่อง Inverter
  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้ง
แผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 471 ขอ 053
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/396)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

120



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน 8
 ตน โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หนา 10)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

134 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกุดจกิวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W
จํานวน 30 แผง เครื่อง Inverter
 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้ง
แผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
กุดจกิวิทยา
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 472 ขอ 054 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/397)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5 (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 403 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 61, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 210)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
134 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกุดจกิวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W
จํานวน 30 แผง เครื่อง Inverter
 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้ง
แผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
กุดจกิวิทยา
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 472 ขอ 054 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/397)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5 (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 64)

ส.ค.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนกุดจกิวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนกุดจกิ
วิทยา

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 10)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนกุดจกิวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนกุดจกิ
วิทยา

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
79 กอสรางรั้ว ถนนทางเขา    และ

แบบจดัสวน โรงเรียน  เขาใหญ
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้ว ถนนทางเขาและ
แบบจดัสวนโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

1,400,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 454 ขอ 079
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/36)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
79 กอสรางรั้ว ถนนทางเขา    และ

แบบจดัสวน โรงเรียน  เขาใหญ
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้ว ถนนทางเขาและ
แบบจดัสวนโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

1,400,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 454 ขอ 079
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/36)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 378 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 213)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
194 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

150,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 498 ขอ 04
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/35)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
194 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

150,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 498 ขอ 04
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/35)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 432 , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 217)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

135 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 472 ขอ 055
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/398)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 403 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 63 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 218)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
135 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และ ระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 472 ขอ 055
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/398)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม 

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 12)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม 

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

132



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
88 ขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี กิจกรรม

ขุดลอกสระภายในโรงเรียนครบุรี
สระที่ 1 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย
 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2 ม.
สระที่ 2 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย
 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2 ม. 
ความลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,784 ลบ.ม. พรอมขนยาย
ปรับเกลี่ยตกแตง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

200,000 รร.ครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 457 
ขอ 008

 (เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 
ผ.02/2/
2.1/108)

(กันเงิน ป62
ดําเนนิการ

 ป63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 381, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 7 หนา 15 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
88 ขุดลอกสระ โรงเรียนครบุรี กิจกรรม

ขุดลอกสระภายในโรงเรียนครบุรี
สระที่ 1 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย
 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2 ม.
สระที่ 2 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 35 ม. ยาวเฉลี่ย
 55 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2 ม. 
ความลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,784 ลบ.ม. พรอมขนยาย
ปรับเกลี่ยตกแตง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

200,000 รร.ครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 457 
ขอ 008

 (เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 
ผ.02/2/
2.1/108)

(กันเงิน ป62
ดําเนนิการ

 ป64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

136 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนครบุรี

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัวชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ครบุรี

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 473 ขอ 056
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/400) (แกไข

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 404 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 65 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 222)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
136 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนครบุรี

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัวชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ครบุรี

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 473 ขอ 056
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/400)
 (แกไเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

136



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียน
ครบุรี จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 13)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียน
ครบุรี จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนครบุรี
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 กอสรางอาคารพยาบาล

โรงเรียนคลองไผวิทยา
กิจกรรม                     
กอสรางอาคารพยาบาล 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่อบจ.
นม. กําหนด)

497,000 รร.คลองไผ
วิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 433
ขอ 006
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/54) (กันเงินป62 
ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 กอสรางอาคารพยาบาล

โรงเรียนคลองไผวิทยา
กิจกรรม                     
กอสรางอาคารพยาบาล 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

497,000 รร.คลองไผ
วิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 433
ขอ 006
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/54) (กันเงินป62 
ดําเนนิงานป 64)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 356 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 224)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

137 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 473 ขอ 057 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/401) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 404 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 67 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 225)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
137 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 473 ขอ 057 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/401) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 14)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

138 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
ระบบสายไฟมาตรฐานการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 474 ขอ 058
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/402) (แกไข

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5)

 (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 405 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 69 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 227)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
138 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

กิจกรรม
 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
ระบบสายไฟมาตรฐานการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 474 ขอ 058
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/402) (แกไข

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5)

 (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 15)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

139 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่ 1 
2.2.1/89) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 405 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 71, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 231)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
139 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่ 1 
2.2.1/89) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีม

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 16)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีม

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ก.ย.ก.ค. ส.ค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

140 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ชองแมว
วิทยาคม

อ.ลําทะเมนชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 474 ขอ 060 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/404) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 406 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 73 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 236)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
140 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ชองแมว
วิทยาคม

อ.ลําทะเมนชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 474 ขอ 060
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/404) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนชองแมววิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

อ.ลําทะเมนชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 17)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนชองแมววิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

อ.ลําทะเมนชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
200 ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ข 
โรงเรียน  ดอนไพลพิทยาคม
- งานทาสีอาคาร 1200 ตร.ม.
- งานปูกระเบื้อง 0.30x0.30 
ม.(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.ดอนไพล
พิทยาคม
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 499 
ขอ 10

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/75)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
200 ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ข 
โรงเรียน  ดอนไพลพิทยาคม
- งานทาสีอาคาร 1200 ตร.ม.
- งานปูกระเบื้อง 0.30x0.30 
ม.(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.ดอนไพล
พิทยาคม
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 499 
ขอ 10

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/75)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 64)

ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 434)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

141 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ดอนไพลพิทยา

คม
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 061
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/405) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 406 , แกไขครั้งที่ 3 หนา 75 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 238)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
141 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ดอนไพลพิทยา

คม
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 061
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/405) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม 

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 18)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม 

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

142 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly330 W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 062
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/
2.1/406) (แกไข

เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 407, แกไข ครั้งที่ 3 หน้ํา 77, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 241)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
142 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly330 W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 062
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/
2.1/406) (แกไข

เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา 

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 19)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา 

อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

143 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม
อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 063 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/407) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 407, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 79, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 244)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
143 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม
อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 475 ขอ 063 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/407) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม 

อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 20)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม 

อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

144 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา 
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษานอม
เกลา 

นครราชสีมา
อ.เมือง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 476 ขอ 064
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/409) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 408, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 81, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 251)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

169



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
144 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
เตรียม

อุดมศึกษานอม
เกลา 

นครราชสีมา
อ.เมือง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 476 ขอ 064
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/409) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลานครราชสีมา จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม
เกลานครราช

สีมา
อ.เมือง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 21)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลานครราชสีมา จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม
เกลานครราช

สีมา
อ.เมือง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
204 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

150,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 500 ขอ 14
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/105)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
204 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

150,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 500 ขอ 14
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/105)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 435 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 253)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
59 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 

คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใต
ถุนโลง) สําหรับใชเปนที่พัก
นกักีฬา โรงเรียนโตนดพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น
 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) 
สําหรับใชเปนที่พักนกักีฬา โดย
ดําเนนิการดังนี ้
 - ปรับปรุงหองน้ํา
 - ติดต้ังมุงลวดประตูหนาตาง 
และประตูเหล็กกั้นทางขึ้น
 - ปรับปรุงหองเรียน
 - ปรับปรุงงานระบบระบายน้ํา
รอบอาคาร
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

498,000  โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 22)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 67)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
59 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 

คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใต
ถุนโลง) สําหรับใชเปนที่พัก
นกักีฬา โรงเรียนโตนดพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น
 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) 
สําหรับใชเปนที่พักนกักีฬา โดย
ดําเนนิการดังนี ้
 - ปรับปรุงหองน้ํา
 - ติดต้ังมุงลวดประตูหนาตาง 
และประตูเหล็กกั้นทางขึ้น
 - ปรับปรุงหองเรียน
 - ปรับปรุงงานระบบระบายน้ํา
รอบอาคาร
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

498,000  โรงเรียนโตนด
พิทยาคม 
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 22)
(กันเงินป 62 ดําเนนิงานป

 64)

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

145 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 โตนดพิทยาคม

อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 476 ขอ 065
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/410) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 408, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 83, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 255)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
145 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซ ลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 โตนดพิทยาคม

อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 476 ขอ 065
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/410) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

146 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 ทัพรั้ง

พิทยาคม
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 066
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/411) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 409, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 85, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 258)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
146 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 ทัพรั้ง

พิทยาคม
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 066
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/411) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 23)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

147 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 เทพารักษราช

วิทยาคม
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 067 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/412) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 409, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 87, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 264)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
147 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
 เทพารักษราช

วิทยาคม
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 067 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/412) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 24)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
207 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร 1 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร 1 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 501 ขอ 17
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/121)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
207 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร 1 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร 1 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 501 ขอ 17
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/121)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 436 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 269)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

148 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 068 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/414) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 63)

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

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 410, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 89, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 271)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
148 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 477 ขอ 068 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/414) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 25)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
208 ซอมแซมปรับปรุงอาคารหอง

สวมชาย-หญิง โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม
ซอมแซมปรังปรุงอาคารหองสวม
ชาย-หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 501 ขอ 18
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/131)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
208 ซอมแซมปรับปรุงอาคารหอง

สวมชาย-หญิง โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม
ซอมแซมปรังปรุงอาคารหองสวม
ชาย-หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 501 ขอ 18
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/131)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 436,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 274)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

149 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 478 ขอ 069
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/413) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

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

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 410, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 91, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 276)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
149 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2
อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 478 ขอ 069
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/413) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
 2 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 26)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
 2 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

อ.โนนไทย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

150 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บัวลาย

อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 478 ขอ 070 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/415) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 411, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 93, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 279)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
150 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บัวลาย

อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 478 ขอ 070 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/415) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบัวลาย
อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 27)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบัวลาย
อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

201



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

151 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บัวใหญ

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 479 ขอ 071 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/416)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 411, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 95, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 285)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
151 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว 
ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง
 Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บัวใหญ

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 479 ขอ 071 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/416)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบัว
ใหญ 

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 28)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบัว
ใหญ 

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 กอสรางสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 25.00 
ม. ยาว 30.00 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมนอยกวา 700 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

450,000 รร.บานใหญ
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 438
ขอ 022
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/153)

(กันเงินป 62
ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 กอสรางสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 25.00 
ม. ยาว 30.00 ม. พื้นที่
ดําเนนิการไมนอยกวา 700 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

450,000 รร.บานใหญ
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 438
ขอ 022
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/153)

(กันเงินป 62
ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 361,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 286)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

152 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บานใหญพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 479 ขอ 072 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/417) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 412, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 97, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 291)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
152 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
 รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บานใหญพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 479 ขอ 072 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/417) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 29)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

153 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บานใหมพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 480 ขอ 073
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/418) (แกไข 

เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 412, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 99, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 293)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
153 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330Wจํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
บานใหมพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 480 ขอ 073
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/418) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 30)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
101 ซอมสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 7 เมตร
 ยาว 438.50 เมตร ยาว 410 
เมตร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,600.50 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/167)

(กันเงินป 62
ดาเนนิการป 63)

พ.ศ.2563

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 387  , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 295)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
101 ซอมสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 7 เมตร
 ยาว 438.50 เมตร ยาว 410 
เมตร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,600.50 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/167)

(กันเงินป 62
ดาเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

154 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ประทาย

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 480 ขอ 074 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/419) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 413, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 101, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 298)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

217



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
154 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ประทาย

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 480 ขอ 074 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/419) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

218



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ประทาย

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ประทาย

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

220



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

155 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา
อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 481 ขอ 075 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/420) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 413, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 103, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 303)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
155 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา
อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 481 ขอ 075 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/420) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปรางคทองวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 32)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปรางคทองวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
104 ขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/183)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
104 ขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/183)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 388 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 307)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 503 ขอ 25
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/182)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการ ป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 503 ขอ 25
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/182)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 438 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 308)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

156 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 481 ขอ 076 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/421) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 414 ,แกไข ครั้งที่ 3 หนา 105, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 309)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
156 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และ ระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 481 ขอ 076 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/421) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

157 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากชอง 2

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปากชอง 2
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 482 ขอ 077 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/422) (แกไข

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 414, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 107, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 316)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
157 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากชอง 2

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปากชอง 2
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 482 ขอ 077 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/422) (แกไข

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปากชอง 2 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนปาก
ชอง 2

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 34)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปากชอง 2 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนปาก
ชอง 2

อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

158 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปากชองพิทยา

คม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 482 ขอ 078
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/423) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 415, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 109, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 319)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
158 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
ปากชองพิทยา

คม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 482 ขอ 078
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/423) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 35)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

159 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และ ระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 483 ขอ 079 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/424) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 415, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 111, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 322)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
159 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 483 ขอ 079 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/424) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนพระทองคําวิทยา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 36)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนพระทองคําวิทยา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อ.พระทองคํา

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

160 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมะคาวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มะคาวิทยา
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 483 ขอ 080
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/425)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62  
ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 416, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 113 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 323)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
160 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมะคาวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มะคาวิทยา
อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 483 ขอ 080
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/425)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62  
ดําเนนิการ ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมะคาวิทยา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมะคา
วิทยา

อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 37)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมะคาวิทยา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมะคา
วิทยา

อ.โนนสูง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 กอสรางสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวาง 22 เมตร
 ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

492,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 440
ขอ 029
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/212) (กัน
เงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 กอสรางสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวาง 22เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

492,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 440
ขอ 029
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/212) (กัน
เงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 363, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 324)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

161 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 484 ขอ 081 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/426) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป62 ดําเนนิงาน

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 416, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 115 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 328)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
161 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ
อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 484 ขอ 081 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/426) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป62 ดําเนนิงาน

ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 38)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

250



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

อ.เทพารักษ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา
กิจกรรม
กอสรางที่จอดรถจกัรยานยนต
ขนาดกวาง 4x16 ม. และตูยาม
ขนาด 4x4 ม. จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

200,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 441
ขอ 031
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/220)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา
กิจกรรม
กอสรางที่จอดรถจกัรยานยนต
ขนาดกวาง 4x16 ม. และตูยาม
ขนาด 4x4 ม. จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

200,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 441
ขอ 031
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/220)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 364 ,แผนดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 329)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

252



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
111 ขุดลอกสระน้ํา โรงเรียนมัธยม

ประดูวัฒนา
กิจกรรม
ขุดลอกสระน้ําขนาดกวาง 63 ม.
 ยาว 200 ม. ลึก 3.50 ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

498,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หน้ํา 464 ขอ 031
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/219)
(กันเงินป62

ดําเนนิงํานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
111 ขุดลอกสระน้ํา โรงเรียนมัธยม

ประดูวัฒนา
กิจกรรม
ขุดลอกสระน้ําขนาดกวาง 63 ม.
 ยาว 200 ม. ลึก 3.50 ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

498,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หน้ํา 464 ขอ 031
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/219)
(กันเงินป62

ดําเนนิงํานป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 391 , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 330)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
221 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

216 ล โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
216 ล ทาสีน้ําอะคริลิค จํานวน
 1,350 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

150,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 505
ขอ 31
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/218)

(กันเงินป 62
ดําเนนิการ ป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
221 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

216 ล โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
216 ล ทาสีน้ําอะคริลิค จํานวน
 1,350 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

150,000 รร.มัธยมประดู
วัฒนา

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 505
ขอ 31
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/218)

(กันเงินป 62
ดําเนนิการ ป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 440, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 332)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

162 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมประดู

วัฒนา
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 484 ขอ 082
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/427) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 417, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 117 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 334)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
162 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมประดู

วัฒนา
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 484 ขอ 082
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/427) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 39)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา 
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

163 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทฺโธ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมหลวงพอ

คูณ 
ปริสุทฺโธ

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 485 ขอ 083 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/428)
(แกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 
5) (กันเงินป62 ด าเนนิ

งาน
ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 417, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 119 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 337)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

259



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
163 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทฺโธ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมหลวงพอ

คูณ 
ปริสุทฺโธ

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 485 ขอ 083 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/428)
(แกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 
5) (กันเงินป62 ด าเนนิ

งาน
ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ
 ปริสุทฺโธ  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ 

ปริสุทฺโธ
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 40)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ
 ปริสุทฺโธ  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ 

ปริสุทฺโธ
อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางหลังคาทางเดิน โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม ขนาดกวาง 
2.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

493,000 รร.มาบตะโก
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 442
ขอ 035
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/234) (กัน
เงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางหลังคาทางเดิน โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม ขนาดกวาง 
2.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

493,000 รร.มาบตะโก
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 442
ขอ 035
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/234) (กัน
เงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 365 ,แผนดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 338)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

164 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 485 ขอ 084 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/429) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิงาน ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 418, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 121 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 340)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
164 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 485 ขอ 084 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/429) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

 ป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 41)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

165 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

อ.เมืองยาง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 486 ขอ 085 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/430) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิงานป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 418, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 123 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 342)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
165 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

อ.เมืองยาง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 486 ขอ 085 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/430) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิงานป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเมืองยางศึกษา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ.เมืองยาง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 42)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนเมืองยางศึกษา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อ.เมืองยาง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
61 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน-ทาง
เทา คสล.ขนาดพื้นที่ 250 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

270,000 รร.ลําพระเพลิง
พิทยาคม
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 450 ขอ 061
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/241)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
61 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน-ทาง
เทา คสล.ขนาดพื้นที่ 250 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

270,000 รร.ลําพระเพลิง
พิทยาคม
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 450 ขอ 061
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/241)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 373 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 343)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

272



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

166 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000   โรงเรียน
ลําพระเพลิง
พิทยาคม
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 486 ขอ 086
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/433)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 419, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 125 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 347)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
166 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000   โรงเรียน
ลําพระเพลิง
พิทยาคม
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 486 ขอ 086
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/433)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

ป 64)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 

อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 43)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 

อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

167 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
 

500,000 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 487 ขอ 087
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/434) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)  
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 419, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 127 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 351)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
167 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 487 ขอ 087
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/434) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)  
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม 
อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 44)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม 
อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 กอสรางลานกีฬารอบอาคาร

อเนกประสงค 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางลานกีฬารอบอาคาร
อเนกประสงคพื้นที่ไมนอยกวา 
1,152 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 443 ขอ 037
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/262)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 กอสรางลานกีฬารอบอาคาร

อเนกประสงค 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางลานกีฬารอบอาคาร
อเนกประสงคพื้นที่ไมนอยกวา 
1,152 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 443 ขอ 037
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/262)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 365 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 352)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
227 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 

108 ล โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล
1.ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"x12" หนาระเบียงและ
บันไดอาคารเรียน    108 ล 
จํานวน 142 ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จํานวน 450 
ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จํานวน 2
 ชุด
4.ติดต้ังสุขภัณฑแบบนัง่ราบ 
จํานวน 2 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 507
ขอ 37
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/261)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 442, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 356)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
227 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 

108 ล โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล
1.ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 
12"x12" หนาระเบียงและ
บันไดอาคารเรียน    108 ล 
จํานวน 142 ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จํานวน 450 
ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จํานวน 2
 ชุด
4.ติดต้ังสุขภัณฑแบบนัง่ราบ 
จํานวน 2 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รร.วังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 507
ขอ 37
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/261)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

168 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วังโปงพิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 487 ขอ 088 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/435)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 420, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 129 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 358)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
168 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วังโปงพิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 487 ขอ 088 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/435)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 45)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

287



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
114 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,100 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

497,000 รร.วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 465 ขอ 034
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/272)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 392 , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 359)
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
114 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 1,100 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

497,000 รร.วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 465 ขอ 034
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/272)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
228 ซอมแซมอาคารหอประชุม 

โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม
กิจกรรม
ติดต้ังผนงักรุกระจกวงกบ
อลูมิเนยีม 227 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม. กําหนด)

150,000 รร.วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 507 ขอ 38
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/267)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
228 ซอมแซมอาคารหอประชุม 

โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม
กิจกรรม
ติดต้ังผนงักรุกระจกวงกบ
อลูมิเนยีม 227 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม. กําหนด)

150,000 รร.วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 507 ขอ 38
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/267)
(กันเงินป 62
ดําเนนิการ

ป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 442, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 360)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

169 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 488 ขอ 089
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/436)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 420, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 131 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 362)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
169 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วังไมแดง
พิทยาคม
อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 488 ขอ 089
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/436)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม 

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 46)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

293



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม 

อ.ประทาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
72 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาว 534 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่อบจ.
นม. กําหนด)

1,200,000 รร.วังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 452 ขอ 072
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/278)
(กันเงิน ป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
72 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาว 534 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่อบจ.
นม. กําหนด)

1,200,000 รร.วังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 452 ขอ 072
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/278)
(กันเงิน ป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 376, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 363)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
115 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังรางพิทยา
คม

กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
1,200 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

700,000 รร.วังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 465 ขอ 035
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/276)
(กันเงิน ป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
115 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังรางพิทยา
คม

กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
1,200 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

700,000 รร.วังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 465 ขอ 035
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/276)
(กันเงิน ป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 393, แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 366)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

170 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 488 ขอ 090
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/437)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 421, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 133 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 370)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

170 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 488 ขอ 090
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/437)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 47)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
230 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข
1.งานกระเบ้ืองมุงหลังคา ขนาด
 120x50 ซม. จํานวน 576 
ตร.ม.
2.งานปูกระเบื้องแกรนติโต 
ขนาด 60x60 ซม. จํานวน 
128 ตร.ซม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

150,000 รร.วังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 508 ขอ 40
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/283)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการ ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 443, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 375)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
230 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข
1.งานกระเบ้ืองมุงหลังคา ขนาด
 120x50 ซม. จํานวน 576 
ตร.ม.
2.งานปูกระเบื้องแกรนติโต 
ขนาด 60x60 ซม. จํานวน 
128 ตร.ซม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

150,000 รร.วังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 508 ขอ 40
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/283)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการ ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

171 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 489 ขอ 091
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/438) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 421, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 135 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 377)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

171 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และ ระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 489 ขอ 091
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/438) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
40 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 48)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
40 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

อ.วังน้ําเขียว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 กอสรางรั้วโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานมิิตร
กิจกรรม
กอสรางรั้วโรงเรียนยาว 78 
เมตร สูง 2.10 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.
นม. กําหนด)

204,000 รร.วัดประชา
นมิิตร

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 445 ขอ 43
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/293)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 กอสรางรั้วโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานมิิตร
กิจกรรม
กอสรางรั้วโรงเรียนยาว 78 
เมตร สูง 2.10 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.
นม. กําหนด)

204,000 รร.วัดประชา
นมิิตร

อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 445 ขอ 43
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/293)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 367 ,แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 378)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

172 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วัดประชา

นมิิตร
อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 489 ขอ 092 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/440) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 422, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 137 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 383)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

172 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  วัดประชา

นมิิตร
อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 489 ขอ 092 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/440) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 

ดําเนนิการ
 ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวัดประชานมิิตร 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร
อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 49)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนวัดประชานมิิตร 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร
อ.บัวใหญ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

311



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
119 กอสรางถนน คสล. 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่อบจ.นม. 
กําหนด)

496,000 รร.สองคร
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 466 ขอ 039
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/297)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
119 กอสรางถนน คสล. 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่อบจ.นม. 
กําหนด)

496,000 รร.สองคร
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 466 ขอ 039
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/297)
(กันเงินป62

ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 394, แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 386)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

173 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสองคร
 พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 490 ขอ 093
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/442)
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 422, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 139 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 388)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

173 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสองคร
 พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 490 ขอ 093
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/442)
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการ ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสองครพิทยาคม  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสองคร
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 50)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสองครพิทยาคม  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสองคร
พิทยาคม
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

174 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 490 ขอ 094
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/443) 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 423, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 141 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 396)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

174 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 095
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/443)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 51)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา  จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อ.ปกธงชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

175 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  สาหราย
วิทยาคม
อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 095
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/444 
(แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการ ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 423, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 143 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 400)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

175 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000    โรงเรียน
  สาหราย
วิทยาคม
อ.ชุมพวง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 095
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/444)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสาหรายวิทยาคม  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 52)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสาหรายวิทยาคม  
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
235 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 4 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 4
1.รื้อถอนโคมไฟเดิม จํานวน 52
 ชุด
2.ติดต้ังโคมไฟฟาแบบครอบ
อะคริลิค 2x36 วัตต ขนาด 
30x120 ซม. จํานวน 52 ชุด
3.ติดต้ังเตารับไฟฟา จํานวน 27
 ชุด
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

150,000 รร.สีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 509 ขอ 45
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/323)
(กันเงินป 62
ดําเนนิงาน

ป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 445, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 402)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
235 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 4 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 4
1.รื้อถอนโคมไฟเดิม จํานวน 52
 ชุด
2.ติดต้ังโคมไฟฟาแบบครอบ
อะคริลิค 2x36 วัตต ขนาด 
30x120 ซม. จํานวน 52 ชุด
3.ติดต้ังเตารับไฟฟา จํานวน 27
 ชุด
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

150,000 รร.สีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 509 ขอ 45
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/323)
(กันเงินป 62
ดําเนนิงาน

ป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการกอสรางอาคาร

เรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนสี
คิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารเรียน 216 ล./
57-ก โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

22,573,000  รร.สีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 9 )
หนงัสือจงัหวัด
นครราชสีมา

ที่นม0023.3/
4625 ลว.25 ก.พ.62 

(กันเงินป 62 ดําเนนิงานป
 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการกอสรางอาคาร

เรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนสี
คิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารเรียน 216 ล./
57-ก โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

22,573,000  รร.สีค้ิว
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน 9 )
หนงัสือจงัหวัด
นครราชสีมา

ที่นม0023.3/
4625 ลว.25 ก.พ.62 

(กันเงินป 62 ดําเนนิงานป
 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ป 2562 หนา 6,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 403)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

177 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 097
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/445)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 424, แกไขครั้งที่ 3 หนา 147, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 405)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

177 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 097
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/445)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ 

ป 64)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 53)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

176 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 096
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/447)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 424, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 145  , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 408)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

176 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 491 ขอ 096
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/447)
 (แกไข เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิการ

 ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 54)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

335



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

178 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

อ.สีคิ้ว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 492 ขอ 098
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/448)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) 
(กันเงินป 62

 ดําเนนิกํารป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 425 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 149 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 411)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

178 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

อ.สีคิ้ว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 492 ขอ 098
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/448)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) 
(กันเงินป 62

 ดําเนนิกํารป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญาขาว

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 55)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสีค้ิว
หนองหญาขาว

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

339



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

179 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ

วิทยา
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษาฯ

หน้ํา 492 ขอ 099
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/449)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 425 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 151 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 414)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

179 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะ

วิทยา
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษาฯ

หน้ํา 492 ขอ 099
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/449)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62
ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
48 โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 56)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
48 โครงการเพิ่มแสงสวางโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา
อ.เสิงสาง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

343



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 กอสรางอาคารอเนกประสงค 

โรงเรียนสูงเนนิ
กิจกรรม
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสูงเนนิ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

4,830,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 446 ขอ 050
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/344)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 กอสรางอาคารอเนกประสงค 

โรงเรียนสูงเนนิ
กิจกรรม
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสูงเนนิ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

4,830,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 446 ขอ 050
(คร้ังที่ 2 ผ.01/2/

2.1/344)
(กันเงินป 62

ดําเนนิงานป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 370, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 415)

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

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
122 กอสรางถนน คสล. ภายใน

โรงเรียนสูงเนนิ
กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. ภายใน
โรงเรียนสูงเนนิ
ชวงที่ 1 ขนาดผิวกวาง 3.50 ม.
 ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิวกวาง 4 ม. 
ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม.
ชวงที่ 3 ขนาดผิวกวาง 6 ม. 
ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม. และ
ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 9 ม. 
ยาว 6 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นผิวจราจรคอนกรีตรวมไม
นอยกวา 808 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

495,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 467
ขอ 042
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/343)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 396, แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 417)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
122 กอสรางถนน คสล. ภายใน

โรงเรียนสูงเนนิ
กิจกรรม
กอสรางถนน คสล. ภายใน
โรงเรียนสูงเนนิ
ชวงที่ 1 ขนาดผิวกวาง 3.50 ม.
 ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิวกวาง 4 ม. 
ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม.
ชวงที่ 3 ขนาดผิวกวาง 6 ม. 
ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม. และ
ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 9 ม. 
ยาว 6 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นผิวจราจรคอนกรีตรวมไม
นอยกวา 808 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

495,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 467
ขอ 042
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/343)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
123 กอสรางถนนผิวจราจร

ลาดยางพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม
กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 196 เมตร 
ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 3.70 
เมตร ยาว 54 เมตร
ชวงที่ 3 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 146 เมตร
ชวงที่ 4 ผิวจราจรกวาง 6เมตร
ยาว 82 เมตร
ชวงที่ 5 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 3,223 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

1,590,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 468
ขอ 043
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/342)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 63)

ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 397, แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 419)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
123 กอสรางถนนผิวจราจร

ลาดยางพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม
กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 196 เมตร 
ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 3.70 
เมตร ยาว 54 เมตร
ชวงที่ 3 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 146 เมตร
ชวงที่ 4 ผิวจราจรกวาง 6เมตร
ยาว 82 เมตร
ชวงที่ 5 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 3,223 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

1,590,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 468
ขอ 043
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/342)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 64)

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

180 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สูงเนนิ

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 492 ขอ 100 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/451) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิกํารป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 426 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 153 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 421)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

180 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
สูงเนนิ

อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 492 ขอ 100 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/451) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 

ดําเนนิกํารป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนสูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 57)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนสูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

352



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน

หนองขามพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตบลอก ขนาด
สูง 2.00 ม.ยาว 312 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด) กําหนด)

687,000 รร.หนองขาม
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 447 ขอ 051
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1
ผ.02/2/2.1/635)

(กันเงิน ป62 ดําเนนิการ
ป63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน

หนองขามพิทยาคม
กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตบลอก ขนาด
สูง 2.00 ม.ยาว 312 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด) กําหนด)

687,000 รร.หนองขาม
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 447 ขอ 051
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1
ผ.02/2/2.1/635)

(กันเงิน ป62
ดําเนนิการ

ป64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 370, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 7 หนา 13)

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

181 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 493 ขอ 101 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/452)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62
 ดําเนนิกํารป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 426 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 155 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 424)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

181 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 493 ขอ 101 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/452)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5) (กันเงินป 62
 ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 58)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม
อ.จกัราช

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

182 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พิทยาคม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 493 ขอ 102
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/454)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 427 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 157 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 429)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

182 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พิทยาคม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 493 ขอ 102
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/454)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

359



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนหนอง
งูเหลือมพิทยา

คม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 59)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนหนอง
งูเหลือมพิทยา

คม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

361



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

183 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน 
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 494 ขอ 103 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/455)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการในป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 427 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 159 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 431)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

183 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 494 ขอ 103 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/455)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการในป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

363



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

อ.คง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

184 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม
อ.หนองบุญมาก

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 494 ขอ 104
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/456)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 428 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 161 , แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 434)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

184 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม
อ.หนองบุญมาก

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 494 ขอ 104
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/456)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

367



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม
อ.หนองบุญมาก

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม
อ.หนองบุญมาก

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
127 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต

ติกคอนกรีต โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6 เมตร ยาว 211 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,266
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

310,000 รร.หนองยาง
พิทยาคม

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 469
ขอ 047
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/370)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
127 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต

ติกคอนกรีต โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6 เมตร ยาว 211 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,266
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

310,000 รร.หนองยาง
พิทยาคม

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 469
ขอ 047
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/370)

(กันเงินป 62
ดําเนนิงานป 64)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 399, แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 436)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

185 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองยางพิทยา

คม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 495 ขอ 105 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/457)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 428 , แกไข ครั้งที่ 3  หนา 163, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 437)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

185 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองยางพิทยา

คม
อ.เฉลิมพระเกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 495 ขอ 105 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/457)
 (แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

372



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 62)

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 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
 จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

186 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองหวาพิทยา

สรรค
อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 495 ขอ 106 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/458) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)  (กันเงินป 62 
ดําเนนิงานป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 429 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 165, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 439)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

186 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หนองหวาพิทยา

สรรค
อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 495 ขอ 106 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/458) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5)  (กันเงินป 62 
ดําเนนิงานป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
55 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 63 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
55 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

อ.บัวลาย

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

378



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

187 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

อ.สีคิ้ว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 107 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/459) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิงานป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 429 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 167, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 442)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

187 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

อ.สีคิ้ว

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 107 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/459) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 5) (กันเงินป 62 
ดําเนนิงานป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหวย
ลึกผดุงวิทยา 

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหวย
ลึกผดุงวิทยา 

อ.สีค้ิว

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

188 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หินดาดวิทยา
อ.หวยแถลง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 108 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/460) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

ป 63)

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 430 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 169, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 445)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

188 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter 10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
หินดาดวิทยา
อ.หวยแถลง

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 108 
(คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 

2.1/460) 
(แกไขเปลี่ยนแปลง

คร้ังที่ 5) 
(กันเงินป 62 ดําเนนิการ

ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
57 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหินดาดวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

อ.หวยแถลง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

ม.ีค. เม.ย. พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 65)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
57 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนหินดาดวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000  โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

อ.หวยแถลง

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

ม.ีค. เม.ย. พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

189 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330W จํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุดติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 109
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/461) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 430 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 171, แผนการดําเนินงานป 2563 แกไขครั้งที่ 1 หนา 450)

387



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

189 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

กิจกรรม 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย poly 330Wจํานวน
 30 แผง เครื่อง Inverter  10 
kw จํานวน 1 ตัว ชุด ติดตั้งแผง
บนหลังคา การติดตั้ง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000  โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

หนา 496 ขอ 109
 (คร้ังที่ 1 ผ.01/2/ 
2.1/461) (แกไข

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5)
 (กันเงินป 62 ดําเนนิงาน

ป 64)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
58 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนอรพิมพวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนอร
พิมพวิทยา
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 66)

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
ม.ีค. เม.ย. พ.ค

.
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
58 โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8
 ตน โรงเรียนอรพิมพวิทยา 
จงัหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. งานดินขุดดินถม
2. งานโครงสราง (ฐานราก)
3. งานชุดเสา 
4. งานชุดโคมไฟสองสวาง
- คาแรงประกอบติดตั้ง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

493,000   โรงเรียนอร
พิมพวิทยา
อ.ครบุรี

สํานกั
การศึกษาฯ

(โอน22)
(กันเงินป 62

ดําเนนิการป 64)

100,743,000
152

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

.
ม.ีค. เม.ย. พ.ค

.
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 กอสรางและติดตั้งโคม

ไฟฟาแสงสวาง
พลังงานแสงอาทิตย 
ตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนหนองมโนรมย
 ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งโคมไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 25 ตน ประกอบดวย
- โคมไฟ LED 40 วัตต พรอมอุปกรณและการติดต้ัง
 จํานวน 25 โคม
- แผงโซลาเซลล ขนาด 120 วัตต พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 25 แผง
- แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิด Gel 12V. 120A 
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
 - เสาไฟฟาชนิดลอนลูกฟูก สูง 7 เมตร พรอม
อุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 ตน
- ตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ําพรอมอุปกรณและการ
ติดตั้ง จํานวน 25 ตู
- โซลาชารจเจอร คอนโทรลเลอร พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
- ฐานเสาไฟฟา คสล.พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 
25 ชุด
ฯลฯ

     1,313,610  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 9 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 23)

ก.ย.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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางและติดตั้ง
โคมไฟฟาแสงสวาง
พลังงานแสงอาทิตย 
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 25 ตน ประกอบดวย
- โคมไฟ LED 40 วัตต พรอมอุปกรณและการติดตั้ง 
จํานวน 25 โคม
- แผงโซลาเซลล ขนาด 120 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้ง
 จํานวน 25 แผง
- แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิด Gel 12V. 120A 
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
 - เสาไฟฟาชนิดลอนลูกฟูก สูง 7 เมตร พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 25 ตน
- ตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ําพรอมอุปกรณและการติดตั้ง
 จํานวน 25 ตู
- โซลาชารจเจอร คอนโทรลเลอร พรอมอุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 25 ชุด
- ฐานเสาไฟฟา คสล.พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 
ชุด
ฯลฯ

   1,313,610  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

    1,313,610

1
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ศ.2564

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
สํานกังานหองนติิการ สํานกั
ปลัดองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
หองนิติการ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 
14.30 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 171.60  
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

418,000 สํานกัปลัดองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 1

(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

8/3.1/1)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
สํานกังานหองนติิการ สํานกั
ปลัดองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
หองนิติการ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 
14.30 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 171.60  
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

418,000 สํานกัปลัดองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 1

(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

8/3.1/1)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 336 , แผนดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 192)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานหนองโสมง 
หมูที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย - 
บานบุไทร หมูที่ 4 ตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอวังน้ํา
เขียว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3255 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองโสมง หมูที่
 6 ตําบลอุดมทรัพย -
 บานบุไทร หมูที่ 4 
ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 8
(ผ.01 

6/3.1/229)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองโสมง 
หมูที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย - 
บานบุไทร หมูที่ 4 ตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอวังน้ํา
เขียว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3255 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองโสมง หมูที่
 6 ตําบลอุดมทรัพย -
 บานบุไทร หมูที่ 4 
ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 8
(ผ.01 

6/3.1/229)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

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

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 96 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 32)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 กอสรางถนนลาดยาง จาก

สามแยก อบต.ลุงเขวา 
ตําบลลุงเขวา– แยกปาก
ทางหนองตะไก ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

7,000,000 สามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา –
 แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 14
(ผ.01 

6/3.1/147)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

14 กอสรางถนนลาดยาง จาก
สามแยก อบต.ลุงเขวา 
ตําบลลุงเขวา– แยกปาก
ทางหนองตะไก ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

7,000,000 สามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา –
 แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 14
(ผ.01 

6/3.1/147)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 99, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 37)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 ซอมแซมถนนลาดยางผิว

ทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองตะไก ตําบลบัว
ใหญ เชื่อม บานออยชาง 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ
 จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,700,000 บานหนองตะไก 
ตําบลบัวใหญ เชื่อม 
บานออยชาง ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 50

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/523)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

50 ซอมแซมถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองตะไก ตําบลบัว
ใหญ เชื่อม บานออยชาง 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ
 จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,700,000 บานหนองตะไก 
ตําบลบัวใหญ เชื่อม 
บานออยชาง ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 50

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/523)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

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

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 114 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 63)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
74 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19101) บาน
หนองกระโดน-บานหนอง
มวง อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 360 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,135 
เมตร ความยาวรวม 1,495 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 9,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานหนองกระโดน-
บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 74

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
74 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19101) บาน
หนองกระโดน-บานหนอง
มวง อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 360 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,135 
เมตร ความยาวรวม 1,495 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 9,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานหนองกระโดน-
บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 74

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 125 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 86)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
113 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 23 ตน สาย อบจ.น
ม.01203 บ.หนองตะคอง -
 บ.หนองมวง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 23 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง - 
บ.หนองมวง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 651
ขอ 113
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/19) 
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 152 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 103)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
113 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 23 ตน สาย อบจ.น
ม.01203 บ.หนองตะคอง -
 บ.หนองมวง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 23 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง - 
บ.หนองมวง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 651
ขอ 113
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/19) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
118 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน สาย อบจ.น
ม.01312 บ.วัดเลียบ - บ.
พุดซา อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.วัดเลียบ - 
บ.พุดซา อําเภอเมือง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 656
ขอ 118
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/27)
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 157 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 105)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

118 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน สาย อบจ.น
ม.01312 บ.วัดเลียบ - บ.
พุดซา อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.วัดเลียบ - 
บ.พุดซา อําเภอเมือง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 656
ขอ 118
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/27)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

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

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
121 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 20 ตน สาย อบจ.น
ม.01316 บ.ยองแยง-วัด
พนมวัน อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 20 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัดพนม
วัน อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 659
ขอ 121
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/32)
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 160 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 107)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

121 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 20 ตน สาย อบจ.น
ม.01316 บ.ยองแยง-วัด
พนมวัน อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 20 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัดพนม
วัน อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 659
ขอ 121
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/32)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
130 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย (Solar 
Rooftop) สํานกังาน
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกังานองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 130
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/12) 
(แกไข

เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 166 ,แกไข ครั้งที่ 3 หนา 178, แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 115)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

130 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย (Solar 
Rooftop) สํานกังาน
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกังานองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 130
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/12) 
(แกไข

เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 64)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
154 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 32 ตน
สาย อบจ.นม.12205 บาน
หนองบัวลาย – บานหนอง
แดงนอย อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 32 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัวลาย – 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 685 
ขอ 154
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 189 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 119)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

407



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
154 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 32 ตน
สาย อบจ.นม.12205 บาน
หนองบัวลาย – บานหนอง
แดงนอย อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 32 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัวลาย – 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 685 
ขอ 154
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
160 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.09304 
บ.มะคา – บ.โตนด อําเภอ
โนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.มะคา – บ.โตนด 
อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 691 
ขอ 160
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/52)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 195 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 121)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

409



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
160 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.09304 
บ.มะคา – บ.โตนด อําเภอ
โนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.มะคา – บ.โตนด 
อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 691 
ขอ 160
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/52)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
163 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.08201 
บ.แปรง – บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 14 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.แปรง – 
บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 694 
ขอ 163
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/55)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 198 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 123)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
163 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.08201 
บ.แปรง – บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 14 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.แปรง – 
บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 694 
ขอ 163
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/55)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
165 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.ละเลิงพิมาน – บ.
กุดมวง อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 696 
ขอ 165
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/57)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 200 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 125)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
165 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.ละเลิงพิมาน – บ.
กุดมวง อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 696 
ขอ 165
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/57)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

414



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
182 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.04309  
เทศบาลเมืองคง – บ.ไร 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 เทศบาลเมืองคง – บ.
ไร อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 713 
ขอ 182
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/74)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 217 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 127)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
182 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.04309  
เทศบาลเมืองคง – บ.ไร 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 เทศบาลเมืองคง – บ.
ไร อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 713 
ขอ 182
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/74)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
190 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.04201  
บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.โนนปอแดง – 
บ.โนนเต็ง อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 721 
ขอ 190
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/82)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 225 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 129)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
190 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.04201  
บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.โนนปอแดง – 
บ.โนนเต็ง อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 721 
ขอ 190
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/82)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
198 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13306 
บ.กระทุมราย - บ.โนนหญา
นาง อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.กระทุมราย - 
บ.โนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 729 
ขอ 198
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 233 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 131)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
198 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13306 
บ.กระทุมราย - บ.โนนหญา
นาง อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.กระทุมราย - 
บ.โนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 729 
ขอ 198
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
199 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.บึงกระโดน - 
บ.ดอนยาว อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 730
ขอ 199
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/91)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 234 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 133)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
199 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.บึงกระโดน - 
บ.ดอนยาว อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 730
ขอ 199
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/91)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
200 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.14201 
บ.งิ้ว - บ.หนองโดน อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.งิ้ว - บ.หนองโดน 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  731
ขอ 200
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 235 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 135)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
200 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.14201 
บ.งิ้ว - บ.หนองโดน อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.งิ้ว - บ.หนองโดน 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  731
ขอ 200
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
203 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 22 ตน
สาย อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ - บ.โคกนางเห
ริญ อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 22 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 22 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 22 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,363,000 บ.หนองแฟบ - 
บ.โคกนางเหริญ 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  734
ขอ 203
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/95)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 238 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 137)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
203 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 22 ตน
สาย อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ - บ.โคกนางเห
ริญ อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 22 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 22 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 22 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,363,000 บ.หนองแฟบ - 
บ.โคกนางเหริญ 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  734
ขอ 203
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/95)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
204 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระนอย - บ.เกา
สะแกราช อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โคกสระนอย - 
บ.เกาสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  735
ขอ 204
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/96)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 239 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 139)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

204 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระนอย - บ.เกา
สะแกราช อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โคกสระนอย - 
บ.เกาสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  735
ขอ 204
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/96)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
205 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14308  
บ.นกออก - บ.หนองหญา
ปลอง อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 736 
ขอ 205
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/97)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 240 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 141)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

205 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14308  
บ.นกออก - บ.หนองหญา
ปลอง อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 736 
ขอ 205
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/97)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
206 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14009  
บ.หนองปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อําเภอปกธงชัย
 จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองปลอง - 
บ.คลองกี่ อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 737
ขอ 206
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/98)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 241 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 143)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

206 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14009  
บ.หนองปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อําเภอปกธงชัย
 จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองปลอง - 
บ.คลองกี่ อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 737
ขอ 206
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/98)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
208 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14011 ทล.
หมายเลข 24 บ.สวนหอม 
อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน  10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 ทล.หมายเลข 24 
บ.สวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  739  
ขอ 208
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/100)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 243 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 145)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

208 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14011 ทล.
หมายเลข 24 บ.สวนหอม 
อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน  10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 ทล.หมายเลข 24 
บ.สวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  739  
ขอ 208
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/100)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

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

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

           ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

434



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.15308 
บ.ทาหลวง - บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด - เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.ทาหลวง - 
บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 746
ขอ 215
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 250 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 147)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

215 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.15308 
บ.ทาหลวง - บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.ทาหลวง - 
บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 746
ขอ 215
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
216 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.15309 
บ.โนนไมแดง - บ.ใหมไทย
จารย อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W.พรอมอุปกรณ
ครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โนนไมแดง - 
บ.ใหมไทยจารย
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 747
ขอ 216
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 251 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 149)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

216 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.15309 
บ.โนนไมแดง - บ.ใหมไทย
จารย อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W.พรอมอุปกรณ
ครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โนนไมแดง - 
บ.ใหมไทยจารย
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 747
ขอ 216
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
218 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.18201  
บ.มะเกลือใหม – บ.สูงเนนิ 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

495,000 บ.มะเกลือใหม – บ.
สูงเนนิ อําเภอสูงเนนิ
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 749
ขอ 218
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 253 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 151)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

218 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.18201  
บ.มะเกลือใหม – บ.สูงเนนิ 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

495,000 บ.มะเกลือใหม – บ.
สูงเนนิ อําเภอสูงเนนิ
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 749
ขอ 218
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
219 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง – บ.โสกแจง 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ตะคองหลง – 
บ.โสกแจง อําเภอสูง
เนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 750
ขอ 219
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/111)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 254 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 153)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

219 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง – บ.โสกแจง 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ตะคองหลง – 
บ.โสกแจง อําเภอสูง
เนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 750
ขอ 219
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/111)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
235 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.10305  
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา อําเภอ
โนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W.พรอมอุปกรณ
ครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.โคงกระพี้ – 
บ.คลา อําเภอโนนสูง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 766
ขอ 235
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/127)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 270 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 155)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

235 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.10305  
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา อําเภอ
โนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 16 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W.พรอมอุปกรณ
ครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.โคงกระพี้ – 
บ.คลา อําเภอโนนสูง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 766
ขอ 235
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/127)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
253 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.16204  
บ.หินดาด – บ.หนองปด 
อําเภอหวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.หินดาด – 
บ.หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 784
ขอ 253
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 288 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 157)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

253 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.16204  
บ.หินดาด – บ.หนองปด 
อําเภอหวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด  
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปดปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.หินดาด – 
บ.หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 784
ขอ 253
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

446



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
256 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.22305  
บ.ลุงเขวา – บ.สันติสุข 
อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 14 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.ลุงเขวา – 
บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 787
ขอ 256
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 291 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 159)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

256 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.22305  
บ.ลุงเขวา – บ.สันติสุข 
อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 14 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.ลุงเขวา – 
บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 787
ขอ 256
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
259 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.22302  
บ.ซับตะครอ – บ.หัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ซับตะครอ – 
บ.หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 790
ขอ 259
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/151)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 294 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 161)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

259 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.22302  
บ.ซับตะครอ – บ.หัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ซับตะครอ – 
บ.หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 790
ขอ 259
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/151)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
263 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.20305  บ.สี
คิ้ว – บ.หัน อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.สีค้ิว – บ.หัน 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 794
ขอ 263
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 298 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 163)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

263 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.20305  บ.สี
คิ้ว – บ.หัน อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.สีค้ิว – บ.หัน 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 794
ขอ 263
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
264 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.20306  แยก
 ทล. 2 – ทางแยกเขาตลาด
ดานขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 แยก ทล. 2 – ทาง
แยกเขาตลาดดาน
ขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 795
ขอ 264
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/156)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 299 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 165)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

453



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

264 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.20306  แยก
 ทล. 2 – ทางแยกเขาตลาด
ดานขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 แยก ทล. 2 – ทาง
แยกเขาตลาดดาน
ขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 795
ขอ 264
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/156)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
269 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.19204  บ.
บึงออ – บ.โตนด อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.บึงออ – บ.โตนด 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 800
ขอ 269
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/161)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 304 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 167)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

269 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.19204  บ.
บึงออ – บ.โตนด อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.บึงออ – บ.โตนด 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 800
ขอ 269
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/161)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
272 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.32202  บาน
โนนหมัน – บานมะดัน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บานโนนหมัน – บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 803
ขอ 272
(คร้ังที่ 2 

ผ.01
6/3.1/164)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 307 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 169)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

457



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

272 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.32202  บาน
โนนหมัน – บานมะดัน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 12 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บานโนนหมัน – บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 803
ขอ 272
(คร้ังที่ 2 

ผ.01
6/3.1/164)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
274 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.21114  แยก
 ทล.หมายเลข – ซับพลู 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 24 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 แยก ทล.หมายเลข –
 ซับพลู อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 805
ขอ 274
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/166)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 309 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 171)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

274 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.21114  แยก
 ทล.หมายเลข – ซับพลู 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 24 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 แยก ทล.หมายเลข –
 ซับพลู อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 805
ขอ 274
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/166)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
275 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.21115  ตอ
ทางของเทศบาลปากชอง – 
แยกไปชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 ตอทางของเทศบาล
ปากชอง – แยกไป
ชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 806
ขอ 275
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/167)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 301 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 173)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

275 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.21115  ตอ
ทางของเทศบาลปากชอง – 
แยกไปชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 ตอทางของเทศบาล
ปากชอง – แยกไป
ชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 806
ขอ 275
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/167)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
276 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 6 ตน 
สาย อบจ.นม.21113  บาน
โนนอารีย – บานหนองใหญ
 อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 6 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 6 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

371,000 บานโนนอารีย – 
บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 807
ขอ 276
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/168)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 311 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 175)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

276 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 6 ตน 
สาย อบจ.นม.21113  บาน
โนนอารีย – บานหนองใหญ
 อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 6 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 6 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

371,000 บานโนนอารีย – 
บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 807
ขอ 276
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/168)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
277 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17309  
บ.หนองหวา – บ.หนองขาม
 อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองหวา – 
บ.หนองขาม อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 808
ขอ 277
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/170)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 312 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 177)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

277 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17309  
บ.หนองหวา – บ.หนองขาม
 อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองหวา – 
บ.หนองขาม อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 808
ขอ 277
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/170)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
285 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17210  
บ.ขุนละคร – บ.หนองออ 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ขุนละคร – 
บ.หนองออ อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 816
ขอ 285
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/178)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 320 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 179)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

285 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17210  
บ.ขุนละคร – บ.หนองออ 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ขุนละคร – 
บ.หนองออ อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 816
ขอ 285
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/178)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
288 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.17302  
บ.หนองจกิ – บ.ชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.หนองจกิ – 
บ.ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 819
ขอ 288
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/181)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 323 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 181)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

288 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.17302  
บ.หนองจกิ – บ.ชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.หนองจกิ – 
บ.ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 819
ขอ 288
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/181)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
292 ติดต้ังโคมไฟสองถนน

พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.26201  
บ.ดานขุนทด – บ.หนองแวง
 อําเภอเทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.ดานขุนทด – 
บ.หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 823
ขอ 292
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 327 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 183)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

292 ติดต้ังโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.26201  
บ.ดานขุนทด – บ.หนองแวง
 อําเภอเทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
ความสวางไมนอยกวา 6,000  ลูเมน มีสวิตซ
ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตรา
การใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 
6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดต้ังพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.ดานขุนทด – 
บ.หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 823
ขอ 292
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185)
(กันเงินป 62  

ดําเนนิการป 64)

   49,760,000

42
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๔๗๓



 

 

ครุภัณฑกอสราง 

 

LEMEL
Typewriter
๔๗๔



ผด.02/1

 
 

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

การ หลัก
3 รถซอมบํารุงถนนเปน

รถยนตบรรทุก 10 ลอ
จดัซ้ือรถซอมบํารุงถนนเปนรถยนตบรรทุก 10 ลอ 
เคร่ืองยนตดีเซล 4 จงัหวะ ตอนทายหลังเกงติดตั้ง
ชุดอุปกรณซอมบํารุงถนน ประกอบดวย ถังบรรจุ
หินและถังบรรจนุ้ํายาง พรอมชุดควบคุมสั่งการ
ทํางานภายในตัวรถ จํานวน 1 คัน (ราคาตาม
ทองตลาด)

25,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง  หนา 602
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/13)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 63)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถซอมบํารุงถนนเปน
รถยนตบรรทุก 10 ลอ

จดัซ้ือรถซอมบํารุงถนนเปนรถยนตบรรทุก 10 ลอ 
เคร่ืองยนตดีเซล 4 จงัหวะ ตอนทายหลังเกงติดตั้ง
ชุดอุปกรณซอมบํารุงถนน ประกอบดวย ถังบรรจุ
หินและถังบรรจนุ้ํายาง พรอมชุดควบคุมสั่งการ
ทํางานภายในตัวรถ จํานวน 1 คัน (ราคาตาม
ทองตลาด)

25,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง  หนา 602
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/13)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 64)

25,500,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 582,แกไข ครั้งที่ 1 หนา 555)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

 4 ตัน 6 ลอ พรอม
โครงหลังคา โรงเรียน
มะคาวิทยา

1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา4,000
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คันเปนเงิน 
1,375,000 บาท เปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
2.จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง เปนเงิน
220,000 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามท
องตลาด

1,595,000 ร.ร.มะคา
วิทยา

อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

(โอน 8 )
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/88) (กัน
เงินป62 

ดําเนินงานป 63)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2562  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 18,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 808)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ. ม.ีค.

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด

 4 ตัน 6 ลอ พรอม
โครงหลังคา โรงเรียน
มะคาวิทยา

1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 
6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา4,000
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คันเปนเงิน 
1,375,000 บาท เปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
2.จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 หลัง เปนเงิน
220,000 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามท
องตลาด

1,595,000 ร.ร.มะคา
วิทยา

อ.โนนสูง

สํานัก
การศึกษาฯ

(โอน 8 )
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/88) (กัน
เงินป62 

ดําเนินงานป 64)

      1,595,000

1รวมโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รวมงบประมาณ

ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล เปลี่ยนแปลงหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

การ หลัก
1 รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮ

ดรอลิค พรอมกระเชาซอม
ไฟฟา

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
จํานวน 1 คันๆละ 4,500,000 
บาท (ราคาตามทองตลาด)

4,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 600
ขอ 1 ครั้งที่ 2
(ผ.08/173) 
(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

63)

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

การ หลัก
1 รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮ

ดรอลิค พรอมกระเชาซอม
ไฟฟา

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
จํานวน 1 คันๆละ 4,500,000 
บาท (ราคาตามทองตลาด)

4,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 600
ขอ 1 ครั้งที่ 2
(ผ.08/173) 
(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

64)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 768, ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 810)

8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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
3 รถยนตสุขาเคลื่อนที่ จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยนต

ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลแบบ 4 
จังหวัด ระบายความรอนดวยน้ํา 
ขนาดกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา
 200 แรงมา ภายในมีหองสุขาไม
นอยกวา 10 หอง พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามทองตลาด)

9,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง    หนา 601
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/74)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

63)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถยนตสุขาเคลื่อนที่ จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยนต
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลแบบ 4 
จังหวัด ระบายความรอนดวยน้ํา 
ขนาดกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา
 200 แรงมา ภายในมีหองสุขาไม
นอยกวา 10 หอง พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามทองตลาด)

9,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง    หนา 601
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/74)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

64)

14,000,000

2

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 769,แกไข ครั้งที่ 1 หนา 811)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.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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16. ประเภทครุภัณฑอื่น

 รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ระบบดูแลผูปวยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทยทางไกล

ระบบดูแลผูปวยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทยทางไกลแบบ
ติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ

820,000 อบจ.นม. กอง
สาธารณสุข

หนา 532
ขอ 1

(ครั้งที่ 2 
ผ.08/44)

 รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ระบบดูแลผูปวยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทยทางไกล

ระบบดูแลผูปวยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทยทางไกลแบบ
ติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ

820,000 อบจ.นม. กอง
สาธารณสุข

หนา 532
ขอ 1

(ครั้งที่ 2 
ผ.08/44)

(กันเงิน ป 62
ดําเนินการ 

ป 64)

       820,000

1

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 794)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

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

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข คร้ังท่ี 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๔๘๓



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 100.00% 500,000 100.00% สํานักศึกษาฯ

รวม 1 100.00% 500,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 500,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงิน)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

LEMEL
Typewriter
๔๘๔



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๔๘๕
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,250 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม
อําเภอจกัราช

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 16)
(ครงั้ที่ 1

2.2.1/27)
(กันเงินป61

ดําเนนิการป63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,250 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม
อําเภอจกัราช

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(บัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายป
 2561 โอนครั้งที่ 16

(กันเงินป 61 
ดําเนนิการป 64)

       500,000

1

พ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนา 420 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 984)

พ.ค.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

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

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๔๘๗



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 100.00% 3,000,000 100.00% สํานักศึกษาฯ

รวม 1 100.00% 3,000,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 3,000,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงิน)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 8

LEMEL
Typewriter
๔๘๘



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๔๘๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 โครงการกอสรางบานพักครู กอสรางบานพักครูอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยู
นติ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

3,000,000 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(ฉ.1  2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงิน ป 60
ดําเนนิการ ป 63)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 โครงการกอสรางบานพักครู กอสรางบานพักครูอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยู
นติ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

3,000,000 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกั
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(ฉ.1  2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงิน ป 60
ดําเนนิการ ป 64)

     3,000,000

1

พ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 148, แผนการดําเนินงาน ป 2561 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 571 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1064)

เม.ย.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ค.

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๔๙๐



 
ที่ปรึกษา 

 

นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั รักษาราชการแทน 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
    

คณะทํางาน 
 

นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 

 


